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1. SARRERA  

Planeta osoko giza ongizatea, bizitza eta ekonomiarako oinarria diren natur sistema 

asko oso arin honda daitezke; gauzak horrela, haien etorkizuna Lurreko bizitzaren 

barietatea modu iraunkorrean gordetzeko eta erabiltzeko ekintza azkar, erradikal eta 

sortzaile baten esku egon daiteke. Horixe da dibertsitate biologikoaren mundu 

egoeraren nahiz haren galerak gizateriari dakarzkion eraginen azken ebaluazioari 

buruzko ondorio nagusia. 

Dibertsitate Biologikoari buruzko Mundu Ikuspegiaren hirugarren edizioak (Global 

Biodiversity Outlook 3), Dibertsitate Biologikoaren gaineko Hitzarmenak 

prestatutakoak, ondorioztatu zuen, 2002. urtetik egindako ahaleginak gorabehera, 

munduak ez duela lortu dibertsitate biologikoaren galera garbiaren erritmoa modu 

esanguratsuan murrizteko helburura iristea 2010. urtearen aurretik. Areago esan 

daiteke; izan ere, agiri horrek adierazten duen bezala, biodibertsitatearen galeraren 

presio nagusiak iraunkorrak izateaz gain, kasu batzuetan larriagotu egin dira.   

Txostenak gogorarazten digu elikagaiak eta ur geza lortzeko, osasun ona izateko, 

aisialdi guneak edukitzeko eta natur hondamendien aurrean babesturik egoteko  

beharrezko ditugun ekosistemen funtzionamendua dibertsitate biologikoan oinarritzen 

dela. Haren galerak kulturalki eta espiritualki ere eragiten digu, eta hori guztiori 

funtsezkoa da gure ongizateari begira. 

Nazioarteko erreferentzia duen hausnarketa agiri honek zehazten du dibertsitate 

biologikoaren kudeaketa babesteko eta hobetzeko erronkak indarrean jarraitzen duela. 

Ildo horri jarraituz, egiaztatzen da ekonomia askok oraindik ere ez dutela balioesten 

animalien, landareen eta gainerako bizi moldeen balio ikaragarri handia, ez eta 

gizateriari etorkizun iraunkorra bermatzen dioten ekosistemen funtzionamenduan 

duten garrantzia ere. 

Zentzu horretan, “EBk biodibertsitatearen gainean duen estrategia 2020ra arte: gure 

bizi asegurua eta natur kapitala” izenburuko jakinarazpenean Europako Batzordeak  

berriro ere azpimarratzen du biodibertsitatea (“gure biodibertsitatea”) gure natur 

ondarearen funtsezko elementua dela, bai eta zerbitzu ekosistemikorik 

garrantzitsuenetariko bat ere.  Horrela, biodibertsitatearen galera ingurumenaren 

aldetiko ardurarik garrantzitsuena bihurtzen da planeta osoari erreparatuz gero.  

2020 EB estrategiaren barruan jakintza zientifikoa sendotzearen alde egiten da, 

erabakiak zuzen hartzeko oinarri gisa; hortaz, estatukideei eskatzen zaie informazio 

gabeziak osatzeko eta datu zientifikoak eguneratzeko, betiere ingurumen politika 

egokiak prestatze aldera. 

Gainera, tokian tokiko komunitateen garapen sozial eta ekonomikoa nabarmendu behar 

da, etorkizuneko belaunaldien geroa bermatuz eta horien partaidetza biodibertsitatea 
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babesteko eta hobetzeko politiketan aldeztuz; horretarako, bada, ezinbestekoa da 

zabalkunde, prestakuntza eta sentsibilizazio programei bultzada ematea.     

Testuinguru honetan, esan beharra dago Dibertsitate Biologikoaren aldeko Aitxiko 17. 

Helburuak aldeei eskatzen diela 2015. urteari begira dibertsitate biologikoaren aldeko 

estrategia eta ekintza plangintza bat ezartzeko eta praktikan jartzen hasteko, betiere 

politika lanabes eta tresna gisa. 

Hitzarmenaren arabera, ulertu beharra dago dibertsitate biologikoaren arloan nazio 

mailako estrategiak eta ekintza planak lanabes nagusiak direla hitzarmenaren 

aplikazioari begira (6. artikulua). Hitzarmenak herrialdeei eskatzen die dibertsitate 

biologikoari buruzko estrategia nazional bat prestatzeko (edo lanabes baliokidea) eta 

honako hau bermatzeko: estrategia hori dibertsitate biologikoaren aldeko eragina 

(positiboa edo negatiboa) izan dezaketen bestelako jardueren sektoreen 

planifikazioaren barruan eta jarduketa guztietan txertatuko dela.   Ezarpen horiek 

zehazten dute, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen markoan, Eusko 

Jaurlaritzari dagokiola Biodibertsitatearen aldeko Euskal Estrategia prestatzea eta 

Bizkaiko Foru Aldundiari estrategia horren araberako ekintza plangintza abiaraztea. 

Agiri honek tokian tokiko erronka global horiei erantzun nahi die, gure lurralde osoan 

eta bereziki Bizkaiko naturagune babestuen arloan garatu beharreko neurri zehatzak 

proposatuz, betiere Lurralde Historiko osoan biodibertsitatea babesteko, hobetzeko eta 

kudeatzeko eredu gisara. 

1.1. DEFINIZIOA ETA HELBURUAK 

Biodibertsitateak ekosistema, espezie eta gen guztien aberastasun biologikoa hartzen 
du bere barnean, eta natur ondarearen faktore garrantzitsua da. Natur ondarearen 
zerbitzu ekosistemikoek bermatzen dute gure ongizatea. Hala, osagai ekosistemikoek, 
haien elkarreraginek eta funtzioek banakakoen eta kolektiboaren bizi kalitate egokia 
aldezten dute, lehen premiako oinarrizko zerbitzuak ziurtatuz (ur edangarria, elikagai 
naturalak...). Horrenbestez, ekosistemen ondasun eta zerbitzuak tokian tokiko 
ekonomien oinarrizko zutabe bat dira, zalantza izpirik gabe, enplegua eta gizarte 
ongizatea sorrarazteko potentzial handia baitute. 
 
Gauzak horrela, biodibertsitatea babesteko eta kudeatzeko politikak kudeaketa osoko 

ikuspuntu batetik enfokatu behar dira; kudeaketa oso hori jorratu behar da arreta jarriz 

ekosistemen osotasun ekologikoa ahalbidetzen duten prozesu biofisikorik 

garrantzitsuenetan, eremu babestuen barruan eta handik kanpo; halaber, 

biodibertsitatea balioztatu behar da garapen iraunkorreko eremuak bultzatzeko 

elementu nagusi bezala. 

Nazio Batuek dibertsitate biologikoaren gainean duten hitzarmenak adierazten du 

biodibertsitatearen babesak eta hobekuntzak gizateria osoaren interes erkideari 

erantzuten diola eta berebiziko garrantzia duela, oinarrizko premiak eta beharrizanak 

asebetetzeko. 
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Hitzarmen horretan hartutako konpromisoetatik abiatuz, Europar Batasunak 2020. 

urteari begira1 helburu nagusi gisa dauka biodibertsitatearen galera eta ekosistemen 

zerbitzuen degradazioa etetea, bai eta ahal den neurrian berreskuratzea ere, EBk 

mundu mailako biodibertsitatearen kontrako borrokari egiten dion ekarpena eta 

ematen dion laguntza handituz. Lehentasunezko sei helburuak honako hauek dira: 

� Espezieak eta habitatak babesteko ahaleginak areagotzea. 

� Ekosistemei eta haien zerbitzuei eustea eta horiek denak berreskuratzea edo 

berritzea. 

� Biodibertsitatearen helburuak EBko eremu politikorik egokienei lotzea: 

nekazaritza, basogintza eta arrantza. 

� Espezie inbaditzaile exotikoen kontra borroka egitea. 

� EBren laguntza handitzea, mundu osoan biodibertsitatearen galera saihestu 

ahal izateko. 

Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legea 

aplikatuz, irailaren 16ko 1274/2011 Errege Dekretuak onetsitako Natur Ondarearen eta 

Biodibertsitatearen 2011-2017 Plangintza Estrategikoak honako helburu hauek ditu, 

Nazio Batuek biodibertsitate biologikoari buruz duten hitzarmena onartuz: 

� Biodibertsitatea eta ekosistemetako zerbitzuak zaintzeko eta iraunkorki 

erabiltzeko ezagutza eta jakintzarik handiena izatea.  

� Espainiako natura babestea, zaintzea eta berreskuratzea eta haren mehatxu 

nagusiak murriztea. 

� Biodibertsitatearen integrazioari bultzada ematea politika sektorialetan. 

� Biodibertsitate orokorra zaintzea eta munduan pobrezia apaltzen laguntzea. 

� Gizartearen partaidetza sustatzea gizarte barruan biodibertsitatea zaintzeko 

eta gizartearen kontzientziazioari eta konpromisoari bultzada ematea. 

� Ingurumenaren gobernantza hobetzea biodibertsitatea zaindu eta jagon ahal 

izateko. 

� Espainian hazkunde berdeari laguntza ematea. 

� Iturri guztietako finantza baliabide eta bitartekoak abiaraztea, biodibertsitatea 

zaintzeko helburuak lor daitezen. 

Helburu estrategikorik hurbilenak aintzakotzat hartuz, EAEko 2009-2014ko 

Biodibertsitatearen Estrategiak honako hauek jasotzen ditu: 

� Biodibertsitatearen aldeko eremurik garrantzitsuenak babestea eta hobetzea. 

                                                           
1 KOM (2011) 244. Batzordearen jakinarazpena, Europar Parlamentuari, Kontseiluari, Ekonomi 
eta Gizarte Batzordeari eta Erregioen Batzordeari. EBk biodibertsitatearen gainean duen 
estrategia, 2020. urtera arte: gure bizi asegurua eta natur kapitala.  
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� Biodibertsitatea zaintzea eta berreskuratzea eremu babestuetatik haratago. 

� Biodibertsitatea bestelako politiketan integratzea eta txertatzea. 

� Erabaki egokiak hartu ahal izateko ezagutza eta jakintza zientifikorik onena 

izatea. 

Bizkaiko Lurralde Historikoak flora baskularreko 113 espezie mehatxatu dauzka 

(Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoa), eta horietatik 28 "galzorian" kategorian 

sailkaturik daude.  Fauna ornodunari dagokionez, katalogoaren babes kategoriaren 

batean sartutako espezieak 122 dira; horietatik bisoi europarra nabarmendu beharra 

dago, Euskal Herrian desagertzeko arriskua duena eta are arrisku larriagoa duena 

maila globalean. Horien guztien gainean, askotariko mehatxuak daude, esate baterako 

benetako banaketaren inguruko ez-jakintza, habitataren suntsiketa erabileren 

aldaketengatik edo espezie aloktono inbaditzaileen presentzia.   

Bizkaian azaleraren %26,5 interes komunitarioko habitat gisara sailkaturik dago, %8,2 

naturagune gisara eta %18 Natura 2000 Sare gisara. Horrenbestez, natur balio 

handiak dituen lurralde zabala dago, nahiz eta lurralde zati hori babes figuretatik eta 

haien kudeaketa plangintzetatik kanpo egon. 

Egoera horretatik abiatuz, Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Sailak agiri hau 

prestatu du, nazioarteko, estatuko eta erkidegoko helburuei eta Bizkaia 21 Programan 

hartutako konpromisoei erantzun egokia eman ahal izateko. Gauzak horrela, estrategia 

bat ezarri da, helburu zehatzak lortzera zuzendutako ildo estrategikoak definitzen 

dituena. Horretarako, bada, kudeaketa ekintzak lehenesten dira, betiere lurraldeko 

biodibertsitatea babesteari, berreskuratzeari eta baliozkotzeari begirako erabakiak 

hartzean efikazia eta eraginkortasun handiagoa erdiesteko. Laburbilduz, 

biodibertsitatearen galera garbia saihesteaz gain, biodibertsitatearen alde egiteko eta 

irabazi garbia lortzeko asmoa dago. 

Estrategiak hurrengo urteetan landuko diren ekintzak proposatzen ditu, zehatzago 

adierazita, hurrengo bost urteetan (2015-2020).  

1.2. ESTRATEGIAREN XEDEA  

Bizkaiko Biodibertsitatearen aldeko Estrategia honen xedea honako hauxe da: modu 

egituratu eta programatuan  beharrezko mekanismoak zehaztea eta definitzea, 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Sailak bultzatzen duen biodibertsitatea 

babesteko, hobetzeko eta kudeatzeko helburuak erdieste aldera. Horretarako, honako 

hauek aurrera eramateko asmoa dago: 

� Informazioa, ezagutza eta esperientziak identifikatzea, bai eta gaur egun 

dauden gabeziak eta hutsuneak ere.  

� Flora eta faunaren gaineko azterlanak eta haien maiztasuna planteatzea eta 

planifikatzea, betiere Bizkaiko Lurralde Historiko osoa aintzakotzat hartuz.  



2015ko martxoa [BIODIBERTSITATEAREN ALDEKO ESTRATEGIA BIZKAIAN] 

 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA | Sarrera 5 

 

 

� Babestutako flora eta fauna zaintzeko faktore mehatxagarri guztiak 

zuzentzera bideratutako jarduketa neurriak zehaztea.  

� Sail eta administrazio desberdinek biodibertsitatea babesteko, hobetzeko eta 

kudeatzeko jarduketetan duten partaidetza inplikatzea eta dinamizatzea.   

� Sortutako informazioaren zabalkundea eta koordinazioa sustatzea, betiere 

baliabideak eta bitartekoak modu egokiagoan banatzeko asmoz. 

� Bizkaiko natur balioak eta herritarrei egiten dizkieten ekarpenak zabaltzen 

laguntzea. 

Hemen jasotako helburu estrategikoak, helburu operatiboak, ekintzak eta neurriak 

osagai operatibo garrantzitsuarekin planteatzen dira, betiere lurraldearen kasuistika eta 

etorkizunean izan litekeena aintzakotzat hartuz.  

Bi erdiespen eta garapen maila ezarri dira. Alde batetik, eremu eta espezie babestuen 

kudeaketari dagokion zatia dago, erakunde eskuduna Foru Aldundia baita. Ondorioz, 

diagnostikoa zehatzagoa da aztertutako gainerako elementuetan baino, eta ekintzak 

eta neurriak ere zehatzagoak dira. Gainerako elementuei begira ez da hain diagnostiko 

zehatzik egin, baina zenbait ekintza aintzakotzat hartu eta planteatu dira, uneoro 

ikuspegi osoa erabili delako, betiere beste herri administrazio, agente eta eragile 

batzuen inplikazioa bilatuz.   Planteamendu orokorra da, lurraldearen planifikaziora eta 

antolamendura bideratua eta horiek biodibertsitatean izan ditzaketen eraginei 

zuzendua.  Hori guztia dela eta, ahaleginak egin dira betiere hori aurrera eramateko 

eta ikuskatzeko arduradun bat egin zedin.  

Laburbilduz, dokumentu honek baso espezien dibertsitateari egiten dio men, 

nekazaritzarako eta elikagaietarako baliabide fitogenetikoak bazter utzita. Horiek 

osatzen dituzten habitatak eta ekosistemak ere sartu dira; izan ere, kudeaketa eta 

kontserbazioa ikusmolde ekosistemiko batetik aurrera eraman beharra dago.  Ez da 

geodibertsitatearen ondarea jasotzen, ez eta itsas flora eta fauna ere. Planifikazio eta 

antolamendu dokumentuak aintzakotzat hartu dira, bai eta jarduera ekonomikoak ere 

(abeltzaintza, nekazaritza, ehiza, arrantza eta basogintza). 

1.3. ERREFERENTZI MARKOA 

Bizkaiko biodibertsitatea babesteko, hobetzeko eta kudeatzeko estrategiaren 

testuinguru orokorra mugaturik dago; muga horiek oinarrizko erreferente gisa 

erabiltzen diren zenbait erabaki eta arau dira, definizio kontzeptual eta formal modura 

baliatu ohi direnak. Horietariko batzuk lehenago ere aipatu ditugu:   

� Nazioartekoa: 

• Dibertsitate Biologikoaren aldeko Hitzarmena (DBH), Biodibertsitatearen 

aldeko 2011-2012 Plan Estrategikoa eta Aichiko helburuak. 

� Europar Batasuna: 
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• Natura 2000 Sarea. 

• EBk biodibertsitatearen gainean 2020. urtera arte duen estrategia: gure 

bizimoduaren eta natur kapitalaren bermea (2011/2307 INI). 

• Europar Parlamentuaren ebazpena, 2012ko apirilaren 20koa, EBk 

biodibertsitateren gainean 2020. urtera arte duen estrategiari buruzkoa: 

gure bizimoduaren eta natur kapitalaren bermea (2013/C 258 E/15). 

• EBk basoen eta basogintzako sektorearen alde duen estrategia. 

� Estatua: 

• Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 

42/2007 Legea. 

• Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 2011-2017 Plangintza 

Estrategikoa. 

� Euskal Autonomia Erkidegoa: 

• Ingurumenari buruzko III. Marko Programa (2011-2014). 

• EAEko Biodibertsitatearen aldeko 2009-2014 Estrategia (onetsi gabeko 

lan agiria, une honetan berrikusten ari dena).  

• Garapen Iraunkorraren aldeko 2002-2020 Ingurumen Estrategia.  

� Bizkaiko Foru Aldundia 

• Bizkaia 21 Programa: Bizkaiko Foru Aldundiak garapen iraunkorraren 

alde sustatzen duen estrategia. 

Beste alde batetik, azpimarratu beharra daukagu Bizkaiko Foru Aldundiak Milurtekoko 

Ekosistemen Ebaluazioan lan egiten diharduela; programa edo egitasmo hori Nazio 

Batuen Erakundeak (NBE) sortu zuen.  Ikerketa proiektu horren helburua honako 

hauxe da: jakintza zientifikoa sortzea, ekosistemen erabilera iraunkorrari buruzko 

erabakiak hartzen laguntzeko, etorkizunari begira pertsonen ongizatea bermatzearren.   

Horrenbestez, programa hori erreferentziazko markoa da eta Bizkaiko Biodibertsitatea 

Babesteko, Hobetzeko eta Kudeatzeko Estrategiak aintzakotzat hartu behar izango du.  

Era berean, azkeneko bi urteotan Bizkaiko Foru Aldundiak zenbait lan egin ditu, gure 

Lurralde Historikoaren bi eremu handi, fauna eta flora, ezagutzeko egoeraren oinarriak 

eta egoera ezartzeko eta finkatzeko; izan ere, bi horiek jakintzaren oinarrizko eremuak 

dira estrategia hau zehazteko orduan.    Dokumentuak honako hauexek dira: 

� Bizkaian mehatxatutako floraren inbentario irekia (2011): Bizkaiko Lurralde 

Historikoaren flora interesgarria datu base batean berrikusteko, 

homogenizatzeko eta integratzeko lanaren emaitza gisa, egoki ikusi zen lana 

amaitutzat ematea lehendabiziko hurbilpen bat eginez, gure lurraldeko 

florarentzat interesgarriak ziren eremuen proposamen gisara (Important Plant 

Area, IPA). Nazioarteko estandarrak erabiliz identifikatu ziren (dibertsitate 

biologikoaren konbentzioaren landareak kontserbatzeko estrategia orokorra, 

CBD). 
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� “Mehatxatutako faunaren inbentario irekia (ornodunak eta ornogabeak)”: 

florarekin bezala, interesik handieneko espezieen inguruko informazioa bildu 

zen, eginahalak eginez liburu gorrietan jasotako espezieetan, betiere haien 

banaketa geografikoa albait eta zehatzen jasoz. Lan horrek, aldi berean, balio 

izan zuen jarraipen zehatzagoa behar zuten taldeak identifikatu ahal izateko; 

jarraipen zehatzago horren beharra talde horien ezagupen faltaren edo 

populazioen estatusaren ondorioa izan zen. 

� “Bizkaiko floren mikroerreserbak”: Bizkaiko Natur Eremu Babestuen gaur 

egungo sarean duten presentzia mailari dagokionez, mehatxatutako floraren 

espezieak eta interes komunitarioko habitatak aztertu ostean, interes 

botaniko handiko 20 barruti proposatu ziren, floraren mikroerreserbak 

hartzeko baldintza egokiak betetzen zituztenak (mehatxatutako floraren 

espezien presentzia eta 82/43/CEE zuzentarauaren interes komunitarioko 

habitatei atxikitzeko moduko landaretza unitateen presentzia).  

� “Flora aloktono inbaditzailea”: Bizkaiko flora inbaditzailearen gaineko 

kontsulta lana da, bai eta etorkizunean espezie batzuen joera inbaditzailearen 

bilakaerari buruzko jarraipenak egiteko abiapuntua da. Ezaugarri 

morfologikoei buruzko datuak, jatorri geografikoa, hedapen dinamika, 

naturalizazio maila, biologia, Bizkaiko lurraldeko landare inbaditzaileen espezi 

garrantzitsuenen habitatak eta landare mota horiek kontrolatzeko eta 

desagerrarazteko jarduketa gomendioak ere. Agirian Bizkaiko flora 

aloktonoaren zerrenda bat jasotzen da; guztira 376 taxon jasotzen dira, 

betiere argitaratutako zenbait lan kronologikotan eta argitara gabeko landa 

lan batzuetan oinarrituta. 

� “Fauna exotiko inbaditzailea”: arlo honetako aditu eta espezialistek prestatu 

duten lan oso bat jasotzen da liburuan; gauzak horrela, Bizkaian kontrolatu 

gabe dauden animalien espezie aloktonoen zerrenda bat jasotzen da liburuan, 

bai eta espezierik garrantzitsuenen fitxa indibidualak ere. Horrek erantzuna 

ematen dio "espezie exotiko inbaditzaileen gaineko europar estrategiari”; 

horrela bada, Bizkaian animalien espezie exotikoak sailkatzen dira inbaditzeko 

duten gaitasunaren arabera eta jarduketa jarraibideak ematen dira fauna 

autoktonoan dituzten eragin negatiboak apaltzeko.  
 

Agiri horiek oinarri bikaina dira haien gainean zehaztapenerako eta Bizkaiko 

Dibertsitatea Babesteko, Hobetzeko eta Kudeatzeko Estrategiaren etorkizunaren 

garapenerako zintarriak eraikitzeko. 
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1.4. METODOLOGIA 

Agiri hau idazteko lehendabiziko fasea honako hau izan da: Bizkaiko fauna eta floraren 

kudeaketan, antolaketan, planifikazioan eta azterketan inplikatutako agenteak 

identifikatzea. Horiekin elkarrizketak izan dira (ikus 1. eranskina) helburu hauei begira: 

� Bizkaiko biodibertsitatearen kontserbazio egoerari buruz duten ikuspegia 

aintzakotzat hartzea. 

� Gaitasunak definitzea eta argitzea. 

� Prestatzen eta eskatzen dituzten azterlan teknikoen berri izatea. 

� Planteatutako helburuak lortzeko nabaritzen edo atzematen dituzten arazoak 

identifikatzea. 

� Informazioaren, tekniken eta materialaren aldetik dituzten gabeziak agerian 

jartzea. 

Bigarren fase batean, neurri handi batean lehenengoaren paraleloan joango den 

hurrengo fasean, Bizkaiko egoeraren diagnostiko bat egin da, betiere honako alderdi 

hauei dagokienez: ezagutza eta jakintza maila, kontserbazio maila, inplikatutako 

agenteak, aurrera eramaten diren jarduketak eta neurriak, azterlan teknikoen eta 

zientifikoen prestaketa eta informazio eskuragarria.  

Hirugarren fasean, Bizkaiko Foru Aldundiaren helburu operatiboen proposamena egin 

da, Euskadin planteatutako helburuak lortzen lagunduko duena eta, aldi berean, 

Estatuko, Europako eta nazioarteko estrategiaren zati dena.  

Horrela bada, agiri hau egituratzeko puntuak honako hauek dira: 

� Bizkaiko Biodibertsitatea Babesteko, Hobetzeko eta Kudeatzeko Estrategia 

testuinguruan sartzen dituzten oinarrizko eta kontzeptuzko printzipioak eta 

abiaburuak definitzea. 

� Bizkaiko dibertsitate biologikoaren kontserbazio mailaren gaineko diagnostiko 

bat egitea eta hari eragiten dioten prozesuen eta faktoreen gainean, bai eta 

gaur egungo kudeaketa lanabesen gainean ere. Diagnostiko honen 

ondorioetatik zehatz-mehatz jorratu beharreko oinarrizko gaiak ateratzen 

dira, betiere estrategiaren helburua eta xedeak bete ahal izateko. 

� Helburu operatiboak prestatzea, horien barruan ekintza zehatzak ezartzen 

baitira eta haien bitartez azaldutako helburu nagusiak erdiesteko ahaleginak 

egingo baitira. 

� Abian jartzeko proposamena, prozedura estrategikoaren garapena ahalbidetu 

behar duena.   

� Planteatutako helburuak ebaluatzeko eta horien jarraipena egiteko programa 

bat prestatzea. 

� Estrategia aurrera eramateko beharrezko baliabide ekonomikoak. 
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Jarraian, segitutako eskema metodologikoa jaso duen figura bat erakusten da:  
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2. DIAGNOSTIKOA  

Babes eta kudeaketa politika aktiboak garatzeko, honako hauek guztiak behar-

beharrezkoak dira: espezien, habitaten eta ekosistemen kontserbazio egoera zehatz-

mehatz ezagutzea, horiek aurre egin beharreko mehatxuak identifikatzea eta egoera 

kudeatzeko eskuragarri dauden lanabes eta tresnen berri izatea.  

Hori dela eta, diagnostiko zehatza egin da Bizkaiko Foru Komunitatearen 

biodibertsitatearen gaur egungo egoera finkatzen duena, aurre egin beharreko arazo 

nagusiak jasotzen dituena eta nazioarteko, komunitateko eta nazioko konpromisoak 

ezartzen dituena, azken horiek justifikatzen baitute, hala badagokio, biodibertsitatearen 

estrategia honetan ezarritako helburuak lortzea galarazten duten presio identifikatuak 

kentzeko edo apaltzeko premia. 

Halaber, Bizkaiko biodibertsitatea kudeatzeko garatutako lanabes eta tresna guztiak 

identifikatu dira, bai eta haren kudeaketa lanean inplikatutako organoak ere, nori 

dagokion erantzukizunak hartzea jakin ahal izateko. Azkenik, ebaluatu da ea 

garatutako lanabesak eta programak helburuak betetzen ari diren ala ez, esate 

baterako onetsitako kudeaketa plangintzak. 

2.1. ADMINISTRAZIO EGITURA ETA BALIABIDEAK 

2.1.1. ANTOLAKUNTZA 

Estrategia hau Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Sailak bultzatzen du. Ingurumen 

Zuzendaritza da estrategia abian jartzeko eskumena duena, bestelako sailak eta 

erakundeak inplikatuz eta haren betetze-mailaren jarraipena aurrera eramanez. 

Zehatzago, zuzendaritza horren eskumenak honako hauek dira:  

� Ingurumen iraunkortasunaren aldeko ekintzak koordinatzea, bultzatzea eta 

sustatzea. 

� Biodibertsitateren kontserbazio egoerari eustea. 

� Geodibertsitate, Biodibertsitate eta Paisaiari buruzko ekintza planak 

prestatzea. 

Hurrengo eskeman ikus daitekeen bezala, Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen 

Zuzendaritzak gaur egun hiru zerbitzu eta sei sekzio ditu; zuzendaritzan 

biodibertsitatearen kudeaketarekin zerikusirik handiena duten eskumenak honako 

hauexek dira:  



2015ko martxoa [BIODIBERTSITATEAREN ALDEKO ESTRATEGIA BIZKAIAN] 

 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA | DIAGNOSTIKOA 11 

 

 

 

Zuzendaritzak 20 teknikari ditu, 8 ibilgailu eta hondartzetako bi zaintzaile. Gaur egun, 

ez dauka ingurumen jarraipena egiteko zaintza berezirik, ez flora eta faunen espeziei 

dagokienez, ez babestutako eremuetan ingurumen jagoletzaren gaineko neurri edo 

zereginen betetze-maila zuzenari dagokionez.  Aurrekoa gorabehera, helburu horri 

begira, Nekazaritza Sailarekin eta sail horretako zaintzaile taldearekin zeregin 

koordinatu bat bideratzen da. 

2.1.2. BIZKAIA 21 PROGRAMA 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak, 2005eko azaroaren 22an egindako 

bilkuran, Bizkaia 21 Programa onetsi zuen, hau da, Bizkaiko Foru Aldundiak garapen 

iraunkorraren alde zuen estrategia; programa horren erdiespena 2010ean amaitzen 

zen. Aitzitik, 2011. urtean berriro ere onetsi zen bigarren Bizkaia 21 Programa (2011-

2016).   

Bizkaia 21 programa berrituak lehendabizikoaren printzipio edo abiaburu berdinei 

jarraitzen die: gobernantza egokia, oinarrizko premiak asebetetzea, belaunaldien 

barruko eta arteko elkartasuna eta abar. Gainera, erdiespen handiko politika 

estrategikoak ere jasotzen ditu, hala nola Europar Batasuneko 2020rako Estrategia 

Europarra eta, Aalborg+10eko konpromisoetatik abiatuta, Bizkaiak behar dituen ildo 

estrategikoak, helburuak eta jarduketak ezartzen ditu, garapen iraunkorra lortzeko, 
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betiere ingurumen, kultura, ekonomia eta gizarte arloko iraunkortasunaren dimentsioak 

aintzakotzat hartuz.   

Haren ildo estrategiko eta helburuen artean2 honako hauek nabarmendu behar dira, 

estrategia honi lotuago daudelako: 

3.1. Bizkaiko natur ingurunearen potentziala babestea eta maximizatzea: 

� 3.1.1. Biodibertsitatea babestea, mehatxatutako espezietan arreta berezia 

jarriz eta espezie inbaditzaileen prebentzioa eta erradikazioa sustatuz. 

� 3.1.3. Bizkaiko biodibertsitatearen, geodibertsitatearen, paisaiaren eta, oro 

har, ekosistemen gaineko ezagutza, jakintza eta onarpena handitzea.   

� 3.1.4. Azpiegitura desberdinek sorrarazitako ingurumen eragina murriztea. 

� 3.1.5. Erabilera aldaketak eta lurzoruaren okupazioa minimizatzea eta 

optimizatzea. 

� 3.1.6. Balio agrologiko handiko lurzoruak babestea eta zaintzea.  

5.2. Eredu trinkoa eta askotariko erabilerak izango dituen lurralde antolamendurako 

jarraibideei bultzada ematea.  

� 5.2.1. Askotariko erabilera nahastuak izango dituzten hirigune trinkoetarako 

ereduetarantz jotzea, betiere finkatu eta eraikitako hiri sareak eta ondarea 

optimiza daitezen. 

� 5.2.2. Hondatutako lurralde eremuak berreskuratzea, erabileren dibertsitatea 

zainduz. 

8.1. Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako jarduera iraunkorra sustatzea Bizkaian.  

� 8.1.1. Nekazaritza eremu iraunkorra eta haren landa ezaugarriak errespetatu 

eta handituko dituzten politikak sustatzea. 

� 8.1.2. Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza iraunkorretik datozen 

produktuen kontsumoa eta dibertsitatea handitzea herritarren eta herri 

administrazioen artean. 

Bizkaia 21 Programak iraunkortasunaren aldeko agentearen figura dauka, foru sail 

bakoitzeko figura tekniko eta koordinatzaile gisara, betiere Bizkaia 21 Programa 

koordinatzeko eta bultzatzeko organo arduradunarekiko solaskide baliagarri izan dadin 

eta sail bakoitzaren jarraipen eta zabalkunde zereginak bete ditzan. 

                                                           
2 Ikus dokumentu osoa eta horren ondorioz ezarritako jarduketak: 
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=146&idioma=eu  
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2.1.3. BIZKAIKO BASOKO FAUNA BERRESKURATZEKO ZENTROA 

Zentro hau Gorlizen funtzionatzen hasi zen 1999. urtean, Bizkaian zauritutako faunaren 

tratamendua, birgaitzea eta askapena bermatzeko asmoz. Gaur egun, informazio iturri 

bat da basoko faunaren biologiaren, jokabideen, ohiko gaixotasunen eta heriotza 

arrazoien gainekoa. Horren bidez, izurriteen gaineko balorazioak egin daitezke eta, 

gainera, oso lanabes erabilgarria da mehatxatutako espezieak berreskuratzeko 

programak diseinatzerakoan. Orobat, artxibo genetiko bati esker (FDT txartela) 

populazioen odolkidetasunaren egoeraren gaineko datuak eskuratzen dira eta fauna 

exotikoa kontrolatzeko zeregin garrantzitsu bat ere betetzen da. Gordetzen diren lagin 

biologikoak ere erabiltzen dira azterlan epidemiologikoak egiteko, espezieen artean 

(baso espezieak, ganadua...) eta gizakiarekin ere nahas daitezkeen gaixotasunen 

kontrolera bideratuak.    

Zentroaren jarduketa programa honako hauxe da: 

� Zauritutako fauna berreskuratzea. 

� Osasun zaintzarako programa. 

� Mehatxatutako espezieak kontserbatzea edo berreskuratzea. 

� Abere esperimentazioa. 

� Gatibualdiko hazkundea.  

� Hezkuntza arloko esku-hartzea. 

Zentroan sendatutako animaliak askatzean, hori guztia monitorizaturik dago, aleen 

azterketa eta jarraipena ahalbidetzeko. Animalia horiek askatzeak berekin dakar 

zenbaitetan ingurumen zabalkunde eta hezkuntzari lotutako jarduerak egin beharra. 

Beste alde batetik, hori guztia zati garrantzitsua da katalogoan sartutako espezien 

kudeaketa planak egiteko orduan.  Gainera, itxialdian babes berezia duten espezie 

batzuk hazten dituzte, zentroa iristen diren ale sendaezinei esker.   

Zentroak ikerketa, laguntza eta lankidetza programa eta egitasmoetan parte hartzen du 

beste sendaketa zentro batzuekin.   

Zentrora partikularrek ere eramaten dituzten espezieak iristen dira; hala ere, gehienak 

SOS Deiak –Base Gorria- zerbitzuaren edo basozainen bidez heltzen dira. Animaliak 

zentrora ailegatzeko arrazoi nagusiak honako hauek dira: 

� Sare elektrikoetan edo aerogeneradoreetan izandako istripuak.  

� Leihoen edo sareen kontra tupust egin izana. 

� Errepide harrapaketak. 

� Ez-legezko ehiza eta pozoinketa. 

� Kutsadura. 

� Arrantzan egiteko tresna ez-selektiboak. 
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2.2. ESPEZIEAK 

2.2.1. BASO FLORA ETA LANDARETZA 

2.2.1.1. FLORA BASKULARRA 

Gaur egun Bizkaian flora baskularreko 113 espezie mehatxatu daude (mehatxatutako 

espezieen euskal katalogoa); horietatik, 28 galzorian dauden espezie gisa katalogatuta 

daude, 43 zaurgarri gisa agertzen dira, 28 espezie bakan gisa, eta 14 interes 

berezikoak dira. Espezie hauetariko batzuen aipamenak nahiko berriak dira (XX. 

mendearen bigarren erdialdea), nahiz eta gaur egunean duten presentzia zalantzazkoa 

izan edo desagertutako populazioak izan (Festuca vascocensis, Limonium humile, 

Medicago marina, Sonchus maritimus, Berula erecta, Drosera intermedia, Stachys 

palustris, Honckenya peploides). Kudeaketa plangintza onetsia duten espezieak honako 

hauexek dira: 

Espeziea Kudeaketa plana Jarraipena 

Lycopodio 
alpinoa 
(Diphasiastrum 
alpinum) 

Uztailaren 19ko 113/2006 Foru Dekretua, haren bitartez 
«Licopodio alpino» (Diphasiastrum alpinum) (L.) J. 
Holub izeneko espeziearen kudeaketa plana onesten da 
Bizkaiko Lurralde Historikoan, betiere desagertzeko 
arriskua duen espezie gisa; horrenbestez, haren babesak 
neurri zehatzak behar ditu.  

Gorbeiako NPn 
egindako jarraipena, 
2010, 2012, 2013 eta 
2014an. 

Eriophorum 
vaginatum 

Uztailaren 19ko 114/2006 Foru Dekretua, haren bitartez 
(Eriophorum vaginatum) (L.) izeneko espeziearen 
kudeaketa plana onesten da Bizkaiko Lurralde 
Historikoan, betiere desagertzeko arriskua duen espezie 
gisa; horrenbestez, haren babesak neurri zehatzak 
behar ditu.  

2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 

Genista 
legionensis 

Uztailaren 19ko 115/2006 Foru Dekretua, haren bitartez 
Genista legionensis izeneko espeziearen kudeaketa 
plana onesten da Bizkaiko Lurralde Historikoan, betiere 
desagertzeko arriskua duen espezie gisa; horrenbestez, 
haren babesak neurri zehatzak behar ditu.  

2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 

Ranunculus 
amplexicaulis 

Uztailaren 19ko 117/2006 Foru Dekretua, haren bitartez 
Ranunculus amplexicaulis izeneko espeziearen 
kudeaketa plana onesten da Bizkaiko Lurralde 
Historikoan, betiere desagertzeko arriskua duen espezie 
gisa; horrenbestez, haren babesak neurri zehatzak 
behar ditu.  

Gorbeiako NPn 
egindako jarraipena, 
2010, 2012, 2013 eta 
2014an. 

 

Horiei guztiei begira, plangintza berrikusi beharra dago, kudeaketa plangintzetan 

jasotzen denari jarraiki.  

Bizkaiko flora baskularreko zerrenda gorriari dagokionez, 12 espezie daude arriskuan 

(AR), 16 arrisku larrian (AL), 7 behar besteko daturik gabe (DG), 12 arrisku txikiagoan 

(AT), 28 ia mehatxatuta (IA), 9 desagertuta erregio mailan (EM) eta 43 kalteberak dira 
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(KA). Zerrenda gorri hori erabakiak hartzeko eta kontserbazio ekintzak garatzeko 

ezinbesteko lanabesa da.  

Horrela bada, Ihobek Aranzadi Zientzia Elkartearekin 2011n egindako kontratu baten 

bitartez bi agiri prestatu zituen: alde batetik, EAEko flora baskularreko zerrenda gorrian 

desagertzeko zorian agertzen den flora berreskuratzeko planak, eta, beste aldetik, 

EAEko flora baskularreko zerrenda gorrian larriki desagertzeko zorian agertzen den 

flora berreskuratzeko planak. Bi agirietan honako hauxe aipatzen da: “berrekuratze 

plan horiek prestatzeko baldintza gisa, zehaztu beharra dago taxonik gehienei, ia 

guztiei, dagokienez, ez dela populazioaren egitura ezagutzen, ez haien dinamikaren 

ezaugarrien parametroak, ez haien ugalketa biologia, ez eta populazioen egitura 

genetikoa ere”.  

Bizkaiko Foru Aldundiak 2007an lau taxon mehatxatuen jarraipena egiten hasi zen 

(horietariko bi Genista legionensis eta Eriophorum vaginatum izan ziren eta bi horiek 

onetsitako kudeaketa plangintza zuten). Hurrengo urteetan, beste 19 sartu ziren, 

horien artean nabarmendu behar dira onetsitako kudeaketa plana zuten beste bi 

espezie (Ranunculus amplexicaulis eta Diphasiatrum alpinum), nahiz eta kasu 

batzuetan Bizkaian aipatutako populazioak aurkitzeko asmoa baino ez egon (esate 

baterako Drosera intermedia izenekoari dagokionez) 3 . Sempervivum vicentei-ri 

gagozkiolarik, espeziea bilatzeko lanak bete dira. 

Hurrengo taulan jarraipen lana duten espezieak azaltzen dira: 

Mehatxatutako espezieak 

Taxona Jarraipena Jarraipen urteak 

Apium graveolens subsp. butronensis UPV-EHU (Botanika saila) 2012, 2013, 2014 

Barlia robertiana Amador Prieto 2011, 2012, 2013, 2014 

Carex rostrata Amador Prieto 2012 

Chamaesyce peplis UPV-EHU (Botanika saila) 2010, 2012, 2013, 2014 

Cirsium heterophyllum Amador Prieto 2012 

Culcita macrocarpa  Amador Prieto 2012, 2013 

Daphne cneorum  Amador Prieto 2012 

Drosera intermedia Amador Prieto 2012 

Epipactis phyllanthes UPV-EHU (Botanika saila) 2010, 2012, 2013, 2014 

Juncus trifidus Amador Prieto 2011, 2012 

Matricaria maritima subsp. maritima Amador Prieto 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 

                                                           
3 Herrera, M., J. Loidi, I. García-Mijangos, I. Biurrun, J.A. Campos, D. Liendo, D. García-Magro & 
G. García-Baquero. 2012. Bizkaian desagertzeko arriskuarekin sailkatutako flora baskularreko 
espezie batzuen populazioen jarraipena. Argitaratu gabeko txostena, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Ingurumen Sailak prestatutakoa. 
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Mehatxatutako espezieak 

Taxona Jarraipena Jarraipen urteak 

Menyanthes trifoliata Amador Prieto 2012, 2013, 2014 

Meum athamanticum Amador Prieto eta UPV-EHU 
(Botanika Saila) 

2011, 2012, 2013, 2014 

Nigritella gabasiana UPV-EHU (Botanika saila) 2010, 2012, 2013, 2014 

Olea europaea var. sylvestris UPV-EHU (Botanika saila) 2010, 2012, 2013, 2014 

Pentaglottis sempervirens Amador Prieto 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 

Prunus lusitanica Amador Prieto 2010, 2011, 2012 

Sempervivum vicentei Amador Prieto 2013 

Sorbus hybrida Amador Prieto 2012 

 

Gainera, Astondoko habitaten jarraipena4 egiten ari da, bertan Malcolmia littorea bizi 

baita. 

2010ean Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko floren gaineko aipamenen GIS kartografia 

prestatu zuen; hori osatzeko, datu base bat ezarri zen eta, bertan, besteak beste, 

honako datu hauek jaso ziren: babes kategoriak, populazioaren statusa, mehatxuak, 

habitatak, banaketa edo espeziearen ekologiari eta biologiari buruzko datuak.  

Une honetan datu base hori eguneratzen eta osatzen ari da. Horretan interesgarria 

izango litzateke lehentasunezko jarduketa zerrenda bat eranstea urteka, bai eta hari 

lotutako aurrekontua ere. Halaber, egiten den jarraipena eta hori noiz egiten den 

agertu beharko litzateke, lehentasunezko hurrenkera bati jarraituz, betiere populazioen 

gaineko ezagutza eta jakintza osatzeko eta mehatxuaren maila eguneratzeko.  

2.2.1.2. BRIOFITOAK 

Briofitoen taldeak zerrenda gorri nazionala dauka; zerrenda horretan 272 espezie 

jasotzen dira mehatxu mailaren batekin; horietatik 74 Espainian mehatxatutako 

briofitoen atlasean eta liburu gorrian sarturik daude (2012). 

Bizkaiko briofitoen katalogo orokorra pasa den mendeko 80ko hamarkadan prestatu 

zuten eta ordutik hona ez zaio inolako eguneraketarik egin.  

Baso eta Itsas Fauna eta Florako Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoaren 

aldarazpenean (2013ko ekainaren 18ko agindua, 128. EHAA, 2013ko uztailaren 5ekoa) 

lehenengo aldiz hartu zen kontuan talde hori eta Bizkaian presentzia duten bi espezie 

                                                           
4 Loidi, J., M. Herrera, I. García-Mijangos, I. Biurrun, J.A. Campos, G. García-Baquero, D. Liendo 
& D. García-Magro. 2012. Astondoko dunak (ES2130004): habitaten jarraipena eta 
kudeaketarako proposamenak. Argitaratu gabeko txostena, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Ingurumen Sailak prestatutakoa. 
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sartu ziren: Sphagnum squarrosum eta Breutelia chrysocoma, biak ala biak 

“desagertzeko arriskuaren kategorian” sailkaturik. 

Euskal Katalogo horretan, hala ere, ez dira beste espezie mehatxatu batzuk agertzen, 

esate baterako Splachnum ampullaceum eta Straminergon stramineum, biek kokapen 

ezaguna izan arren. 

Gaur egungo jakintzari jarraiki, baiezta daiteke Bizkaian ez dagoela Habitatari buruzko 

Zuzentarauaren II. eranskinean jasotako briofitorik. Hala eta guztiz ere, bai banatzen 

dira esfagnoak eta Leucobryum glaucum-a; horiek V. eranskinean sarturik daude, 

espezie horien esplotazioa erregularizatu behar delako.   

Bizkaiko talde horretako espezien banaketa eremuei dagokienez, esan behar da ez 

dagoela briofitoetarako eremu garrantzitsuen mugaketarik, nahiz eta EAEn hepatikoen 

eta antozeroten dibertsitatea honako hauxe izan:  

 

1. irudia. Hotspost-en EAEko hepatikoen eta antozeroten dibertsitatean, 100 km2ko laukietan 
(2000:274). 

 

VN67 laukia Ordunteri dagokio; bertan 47 hepatiko erregistraturik daude. Era berean, 

WN16 laukian Gorbeiako mendigunearen goialdeak jasotzen dira; bertan 83 taxon 

daude.  
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2.2.1.3. ONDDOAK 

Iberiar Penintsulan mehatxatutako onddo makromizetoen aldez aurretiko zerrenda 

gorri bat dago; zerrenda horretan identifikatzen dira mehatxatutako 67 taxon. EAEko 

zerrenda gorriari begirako lehendabiziko hurbilpen bat egin da 5 , eta horretan 75 

espezie jasotzen dira. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, lan hori prestatzeko 

helburua honako hauxe izan zen: onddoen aldez aurretiko zerrenda gorrian jasotako 

espezien diagnostiko orokor eta objektibo bat egitea eta gaur egungo egoerari buruzko 

balorazioa egitea, betiere mehatxu motak zehazteko eta mehatxu kategoriaren batean 

jasotzeko. Modu horretan, espezie horiek zerrenda gorri batean sartzea onartzen edo 

baztertzen da. Lan horren emaitza honako hau izan zen: Euskal Autonomia Erkidegoan 

5 espezie arrisku larriaren kategorian zeuden, 24 espezie arriskuan eta 18 kalteberak 

ziren. Orobat, beste 5 espezieren egoera ez zen hain kezkagarria eta kasu batean ez 

zegoen behar adina daturik, gutxieneko ebaluazio justifikatu edo arrazoitua egin ahal 

izateko. 

Hala eta guztiz ere, talde hau konplexua da eta jakintza nahiko urria da Bizkaian. Ez 

dago lurralde historiko honetarako datu osorik eta informazioa aski sakabanaturik 

dago.  

2.2.1.4. EZAGUTZA TRADIZIONALAK ETA HAZKUNTZAKO BASO AHAIDEAK 

Etnobiologia ezagutza eta jardun tradizionalak aztertzeko ardura duen diziplina da. 

Horrek berekin dakar ezagutza botanikoa eta floraren eta landaretzaren gaineko 

jakintza. Jakintza hori denboraren poderioz lortu da. Jardun tradizional horiek gaur 

egun dugun paisaia eratu dute kasu askotan eta flora eta faunari eutsi diote sarri 

askotan.  

Dibertsitate Biologikoari buruzko Hitzarmenaren 8.j artikuluari jarraiki ezartzen da 

kontratugileek honako hau egin behar dutela legeria nazionalaren arabera: 

� Dibertsitate biologikoaren kontserbazio eta erabilpen iraunkorrerako bizimodu 

tradizionalek dakartzaten tokian tokiko komunitate indigenen ezagutzak, 

jakintzak, berrikuntzak eta jardunak errespetatzea eta babestea eta horiei 

guztiei eustea.  

� Horien zabalkuntza sustatzea, ezagutza, jakintza, berrikuntza eta jardun 

horiek dituztenen onespen eta partaidetzarekin. 

� Ezagutza, jakintza, berrikuntza eta jardun horiek erabiltzearen ondoriozko 

onurei bultzada ematea eta modu ekitatiboan partekatzea. 

                                                           
5  Ihobe, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Planifikazio, Nekazaritza eta Arrantza 
Sailaren menpeko sozietate publikoa. “Euskal Autonomia Erkidegoko zerrenda gorriko 21 
makromizetoen mehatxu mailaren ebaluazioa (I. eta II. fasea)”. Bilbo, 2010 eta 2011. 20 eta 
42. or. 
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Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legeak ere 

natur ondare eta biodibertsitaterako ezagutza tradizionalei buruzko gaia jorratzen du. 

Lege horrek honela definitzen du ezagutza eta jakintza tradizionala: "natur ondareari 

eta biodibertsitateari lotutako tokian tokiko populazioen ezagutza, berrikuntzak eta 

jardunak, esperientziaren arabera garatuak eta tokian tokiko kulturari eta ingurumenari 

egokituak".  Natur ondarea eta biodibertsitatea kontserbatzeko ezagutza tradizionalen 

sustapenari buruzko 70. artikuluak honako agindu hauek ezartzen dizkie herri 

administrazioei:  

� Dibertsitate eta natur ondarearen kontserbazio eta erabilpen iraunkorrerako 

interesagarriak diren ohiturazko ezagutzak eta erabilera jardunak babestea, 

mantentzea eta sustatzea.  

� Ezagutza, jakintza eta jardun horiek erabiltzearen ondoriozko onurei bultzada 

ematea eta modu ekitatiboan partekatzea. 

� Biodibertsitatearen kontserbazio eta erabilera iraunkorrerako garrantzitsuak 

diren ezagutza tradizionalen inbentarioak sustatzea, Natur Ondareari eta 

Biodibertsitateari buruzko Jakintza Tradizionalen Espainiako Inbentarioan 

sartuko direnak. 

Gai honi dagokionez, Natur Ondarearen eta Biodibertsitatearen Espainiako Inbentarioak 

bere osagaien artean jasotzen du ezagutza tradizionalen Espainiako Inbentarioa, eta, 

zeregin horretan dihardu gaur egun Nekazaritza, Elikagai eta Ingurumen Ministerioak. 

Etnobotanikaren helburu nagusia honako hauxe da: landareen eta haien erabileren 

gaineko ezagutzak eskuratzea. Gauzak horrela, erabilera horiek garapen garrantzitsua 

izan dute herri kultura tradizionalean. Bestalde, erabilera tradizional horiek galduz doaz 

eta interesgarria izango litzateke horiei guztiei eustea, eta, aldi berean, zehaztu 

landaretzari lotutako jakintzetatik zeintzuk diren garrantzitsuak natur ondarea eta 

biodibertsitatea kontserbatzeko, zein den kontserbazioaren egoera eta nola babes edo 

susta daitezkeen.  

Hazkuntzarako Baso Ahaideei (HBA) dagokienez, horiek baso landareak dira, 

hazkuntzarako landatutako landareekin ahaideturik daudenak eta laborantzarako 

ezaugarri erabilgarriko emaile gisa erabiliak izateko potentziala dutenak. Landatutako 

landareak zenbaitetan oso barietate produktiboak ematen dituzte, baina halakoetan 

oinarri genetikoa txikia izan ohi da.   Dibertsitate genetikoaren murrizketa horrek 

kaltebera bihurtzen ditu tenperaturen eta euriteen erregimenak aldatuz gero; era 

berean, kalteberagoak dira izurrite berriekin aurkituz gero eta aldaketa horien ondorioz 

sortutako gaixotasunak sortuz gero. Horregatik, garrantzi handi-handikoa da basoko 

ahaideak kontserbatzea; izan ere, horien dibertsitate genetikoak ahalbidetzen die 

ingurumen baldintza berrietara egokitzea eta izurrite eta gaixotasunei aurre egiteko 

erresistenteagoak izatea. Hala eta guztiz ere, HBAk ere, basoko edozein landare 

bezala, mehatxaturik daude eragin antropogenikoen ondorioz. Gauzak horrela, espezie 

ugarik higadura genetiko handia dute eta beste zenbait desagertzeko zorian daude.  
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Asko ere asko dira estrategiak garatzen ari diren herrialdeak. Azken urteotan landare 

multzo horri buruzko azterlan mordoa argitaratu da, horren barnean HBAren europar 

inbentarioaren zirriborroa sartuz, bai eta kontserbazioari eta jardun egokiei buruzko 

zenbait gidaliburu eta HBAren gaia modu berezian jorratzen duen flora baskularreko 

zerrenda gorri europarra ere.  PGR Secure proiektuaren testuinguruan6 metodologia 

bat ezarri da HBAk kontserbatzeko eta aholkularitza sistema bat garatu da, HBAk 

kontserbatzeko estrategia nazionalak abian jarriko direla errazte aldera. Bizkaian ez 

dago espezieen zerrendarik eta datuak bilduz has liteke. Premia eta beharrizanik 

garrantzitsuenak identifikatzeko ebaluazio bat egin behar da eta kontserbazio ekintza 

zehatzak proposatu behar dira, HBAk kontserbatzeko abiapuntu izan daitezen; ekintza 

horien barruan, besteak beste, erreserba genetikoak ezarri beharko dira eremu 

babestuetan eta haziak biltzeko lana egin beharko da, betiere germoplasmako 

bankuetan basoko ahaideen dibertsitate genetikoa hobetu ahal izateko.  

2.2.1.5. DIBERTSITATE GENETIKOA 

Espezieen dibertsitatea eta espezie horiek bizi diren ekosistemen barietatea ere 

(elkarren eta ingurunearen arteko interakzio etengabeak edukiz) dibertsitate 

genetikoaren adierazpideak baino ez dira; adierazpide horiek egituratuz joan dira 

bilakaeraren mila milioika urteetan, leku ekologiko desberdinak okupatzea ahalbidetu 

duten egokitzapenak sortuz. Dibertsitate genetikoaren ondare orokorrean gure 

planetako bizia oinarritzen deneko prozesu guztietarako informazioa jasotzen da. 

Gaur egungo biztanleriaren inpaktuek (esate baterako, degradazioa, ingurumen 

kutsadura, espezie berriak sartzea, ustiapena, eta abar) zenbait baldintza ezartzen 

dituzte, espezie askok lehenago ere esperimentatu ez dituzten baldintzak, hain zuzen 

ere. Populazio baten dibertsitate genetikoa murrizten denean. haren potentzial 

ebolutiboa murrizten da, hau da, etorkizuneko ingurumen erronkei erantzuna emateko 

gaitasuna urritzen da. Horrenbestez, espezieen etorkizuneko bilakaerarako aukerak 

babesteko, behar-beharrezkoa da dibertsitate genetikoari eustea.  

Baliagarritasun ekologikoaren eta aldakortasun genetikoaren banaketaren eredu 

orokorrei jarraiki, populazioek erresilentziarako duten gaitasuna txikiagoa da 

banaketaren ertzetan.  

Bizkaiak mehatxatutako flora espezieen germoplasma bankurako haziak batzeko lanean 

laguntzen du; zeregin hori Aranzadi Zientzia Elkartearen bitartez koordinatzen ari da.  

2.2.1.6. DIAGNOSTIKOA 

Floraren eta baso landaretzaren kontserbazioari eragiten dioten mehatxu nagusiak 

aintzakotzat hartuz, honako hauek nabarmendu behar dira: 

� Habitataren suntsiketa edo aldarazpena. 

                                                           
6 www.pgrsecure.org   



2015ko martxoa [BIODIBERTSITATEAREN ALDEKO ESTRATEGIA BIZKAIAN] 

 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA | DIAGNOSTIKOA 21 

 

 

� Azpiegitura berrien sorkuntza. 

� Bilketa. 

� Ganadua, zapaltzen duenean. 

� Hondartzen mantenimendua eta erabilera publikoa. 

� Landaketak. 

� Berdeguneen eta aisialdi erabileren mantentzea. 

� Higadura prozesuak.  

� Suteak. 

� Flora inbaditzailearen presentzia. 

� Populazio txikiak, haien bideragarritasuna zailtzen dutenak. 

� Mozketak. 

� Beste espezie batzuekiko lehia. 

� Hezeguneen lehorketa. 

� Dibertsitate genetikoaren galera. 

Aurreko guztia dela eta, ezinbestekoa da populazioen inguruko jarraipen lanak aurrera 

eramatea; izan ere, horrek ahalbidetuko du haien bilakaera, mehatxu berrien 

agerraldia edota espezieen kontserbazioari begira hartutako neurrien eraginkortasun 

eta efikazia ikuskatzea. 

Desagertzeko arriskua duten espezieei begira, beharrezkoa izango litzateke jarraipen 

zereginak betetzen jarraitzea. Lan horiek gaur egun betetzen dira, betiere jarraipentzat 

honako alderdi hauek ebaluatzen dituena hartuz: 

� Banaketa eremuaren aldaketak, bai okupazioaren bai presentziaren aldetik. 

� Dinamika eta populazioaren aldetiko bideragarritasuna. 

� Habitataren egoera, atzemandako aldaketak eta mehatxu nagusiak. 

� Arrisku faktoreen azterketa. 

� Aplikatutako kontserbazio neurrien eraginkortasuna, halakorik izango balu. 

� Hurrengo ebaluaziorako data proposamena. 

� Shapefile kartografiaren zuzenketa, beharrezkoa izanez gero.  

� Bizkaian mehatxatutako florari buruzko datu basea gaurkotzeko lana.  
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Jarraipen lanaren aldizkakotasunari dagokionez, oro har honako hauxe izango litzateke:  

Taxona 
EUSKAL 

KAT. 
Lehentasu

na Maiztasuna 

Apium graveolens subsp. butronensis AR Ertaina Bi urtekoa 

Barlia robertiana AR Handia Urtebetekoa 

Carex rostrata AR Ertaina Bi urtekoa 

Chamaesyce peplis AR Handia Urtebetekoa 

Cirsium heterophyllum AR Txikia Bi urtekoa 

Culcita macrocarpa C. Presl AR Handia Urtebetekoa 

Daphne cneorum L. AR Txikia Bi urtekoa 

Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub AR Ertaina Bi urtekoa 

Epipactis phyllanthes AR Handia Urtebetekoa 

Eriophorum vaginatum AR Handia Urtebetekoa 

Genista legionensis AR Handia Urtebetekoa 

Juncus trifidus AR Txikia Bi urtekoa 

Matricaria maritima subsp. maritima AR Handia Urtebetekoa 

Menyanthes trifoliata AR Ertaina Bi urtekoa 

Meum athamanticum AR Ertaina Bi urtekoa 

Nigritella gabasiana AR Handia Urtebetekoa 

Olea europaea var. sylvestris AR Txikia 5 urtekoa 

Pentaglottis sempervirens KA Txikia Urtebetekoa 

Prunus lusitanica AR Ertaina Bi urtekoa 

Ranunculus amplexicaulis AR Handia Urtebetekoa 

Sempervivum vicentei AR Txikia Urtebetekoa 

Sorbus hybrida AR Txikia 5 urtekoa 

Zostera noltii AR Ertaina Bi urtekoa 

 

Aurreko taulan ikusten den bezala, Pentaglottis sempervirens eta Sempervivum vicentei 

espezieak gehitu dira, desagertzeko arriskua egon ez arren; izan ere, gaur egun duten 

egoerak beharrezko egiten du urteroko jarraipenak egiten segitzea. 

Mehatxatutako espezieen euskal katalogoaren gainerako espeziei dagokienez (bereziki 

jarraipen iraunkorra izan ez dutenei dagokienez), inbentarioak eta populazioaren 

jarraipena egiteko orduan segitu beharreko jarraibideak honako hauexek dira:  

� Inbentarioa, populazioaren azterketa eta jarraipena osatuz joatea, 

mehatxuenetatik hain mehatxaturik ez daudenetarako hurrenkeran. 
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� Zerrenda gorrian datu nahikorik gabe (DA) agertzen diren espeziei 

gagozkielarik, haien benetako egoera baloratzea, ikusteko ea babestea 

beharrezkoa den edo kezka txikiagoko taxon bat izatera igarotzen diren. 

� Zerrenda gorriko edo katalogoko espezie guztiez denaz bezainbatean, haien 

babes statusa berrikusi behar da 6 urterik behin; statusa aholkulari 

zientifikoek erabakiko dute. 

� Mehatxatutako espezieen euskal katalogoan kaltebera eta bitxitzat jotzen 

diren espezieen egoera eta joera aztertzea.  Halaber, aldizkako jarraipenak 

egin behar diren edo populazio zehatzen baten jarraipena egin behar den 

baloratzea. 

Informazio hori guztia jarraipena, jarduketen abiaraztea eta baimenak erraztuko dituen 

datu basean bilduko da. Horretarako, behar-beharrezkoa da guzti-guztia normalizaturik 

izatea. Bizkaiko Foru Aldundiak prozesu horri ekin dio eta oinarri-oinarrizkoa da lanabes 

hori abian jartzen jarraitzea, zaharkiturik gera ez dadin eta beti eguneraturik eta 

erabilgarri egon dadin. Horri lotuta, Bizkaiko Foru Aldundiak bere datu basean jaso 

behar izango ditu beste erakunde, elkarte, GKEek edo aditu batzuek eman edo planen, 

egitasmoen, proiektuen edo programen ingurumen eraginari buruzko ebaluazioen 

barruan eskatu diren bestelako datuak. Hori bai, guztia behar bezala gauzatu ahal 

izateko, datuak emateko eta jasotzeko protokolo bat egon behar da.  

Gainbehera edo nahiko mehatxaturik dauden espezieei dagokienez, germoplasmako 

bankuekin jarraitzea proposatzen da; zeregin hori gaur egun Aranzadiren bitartez 

koordinatzen ari da.  

Briofitoei begira, lehenengo eta behin, banaketa eguneratu behar izango litzateke eta 

espezieen kontserbazio egoera ebaluatu, betiere bost urterik behin egin beharreko 

jarraipena planteatuz eta euskal katalogoa aldatzeko proposamena baloratuz.  Beste 

alde batetik, Bizkaian kokapen bakarra duten espezien jarraipen zehatzagoa egin behar 

izango litzateke (Sphagnum squarrosum, Splachnum ampullaceum, Straminergon 

stramineum). Gainera, hesiak jarri ziren istingetan edo ingurumen berreskurapenerako 

lanak egin direnetan, neurriaren eraginkortasunari buruzko jarraipena egin behar 

izango litzakete edo bestelako neurriak hartzeko premia azaldu. 

Onddoez denaz bezainbatean, Bizkaian agertzen diren datuen bilketa egin behar da, 

betiere kontserbazio egoerari buruzko lehenengo hurbilpen bat egin ahal izateko; 

gauzak horrela, jakin ahal izango da zein espezieren gainean sakondu behar den eta 

zer-nolako jarraipena eta ebaluazioa egin behar diren. Ingurugiroak lehenestearren, 

lehenik eta behin, dunen sistemak eta arbola zaharrak dituzten baso helduak kontuan 

hartzen hasi behar izango litzateke. 

Barruti interesgarriak kontserbatzeko, baloratu beharra dago mikroerreserben edo 

IPAen katalogo bat (flora baskularra, onddoak, briofitoak…) prestatu behar den ala ez. 
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2.2.2. FAUNA 

Ornogabeen eta ornodunen faunaren espezieen gaur egungo azterketa egin ahal 

izateko, mehatxatutako zerrenda eta katalogo desberdinak ezagutu behar dira, bai 

estatu mailakoak bai erkidegokoak. 

2.2.2.1. ORNOGABEAK  

Ornogabeak, bereziki intsektuak, lurreko edozein ekosistemaren biodibertsitatea 

osatzen duten animali organismoen kopuru handienak dira; gainera, ez da ahaztu 

behar gure ekosistemetan garatzen diren sare eta egitura biologikoen euskarri direla. 

Gainera, haien espezieetariko asko ohiko ehizakiak dira, bai eta babes arautegiei 

lotutako lurreko ornodun askoren dietaren zati ere. Horrenbestez, ornodun horien 

populazioak zuzen kudeatu ahal izateko, horiei lotutako ornogabeen populazioak hartu 

behar dira kontuan. 

Ornogabeen artean biodibertsitatea zaintzeko eta kontserbatzeko berebiziko garrantzia 

duen talde bat dago: polinizatzaileak, hain zuzen ere. Baso eta etxeko intsektuak, 

esate baterako erlea, loreak landareekin polinizatzeko lanaren %80ren arduradunak 

dira. Talde horren kontserbazioak, era berean, ziurtatzen du flora espezie askok 

bizitzen jarraitzea. 

Berriki 0rnogabeen talde desberdinen inguruko zenbait zerrenda gorri eman dira 

argitara bai Europan bai Espainian; horrek guztiak lanabes berri eta garrantzitsua jarri 

du lurraldeen kudeatzaileen esku, kudeatutako eremuak baloratu ahal izateko. Hartara, 

zerrenda horietan jasotako espezieen presentziak balio erantsia ekarriko lieke eremu 

horiei, eta, aldi berean, informazio garrantzitsua emango luke, eremuotako kudeaketa 

prozesuak garatu eta planifikatu ahal izateko.  

Hala eta guztiz ere, zerrenda gorri horiek erabilgarriak izan daitezen, beste bi 

zirkunstantzia edo inguruabar ere behar dira:  

� Kudeatutako eremuaren biodibertsitatea behar bezainbeste ezagutzea. 

� Beharrezko informazioa bilduta izatea eskuragarritasun errazeko informazio 

iturri batean edo bakan batzuetan. 

Premia horien jakinaren gainean egonik, Bizkaiko Foru Aldundiak datu base bat garatu 

du eta horretan Bizkaiko ornogabeen espezieei buruz eskuragarri dagoen informazio 

kronologikoa jasotzen da, bai eta babesari buruzko zenbait arautegi ere. 

Datu base hori Bizkaiko ornogabeei buruzko datu banku baten hastapentzat har 

daiteke; Bizkaiko Foru Aldundiak datu banku hori osatzen jarraitu behar izango du, 

betiere erregistro berriak sartuz eta ezarritako espezieen babes statusak eguneratuz.  
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Lan horren helburua, azken batean, honako hauxe da: autonomia erkidegoko, estatuko 

edo Europako babes kategoriaren batean jasotako ornogabeen espezieei buruzko 

informazio eskuragarria biltzea. 

Informazio egoki eta oso hori erdiesteak berekin ekarriko du Bizkaiko geografiaren 

eremu kalteberak antzematea eta modu eraginkorrean kudeatzea. 

Aipatutako datu basetik ateratako emaitzak honako hauexek izan ziren: 

1.- Honela banatutako 203 espezieri buruzko informazioa jaso zen: 
 

  Espezieak 

Crustacea Dekapodoa 1 

Insecta Koleopteroa 42 

Insecta Lepidopteroa 86 

Insecta Odonatoa 43 

Mollusca Gastropodoa 32 

Mollusca Bibalbioa 1 

2.-  Gorago aipatutako 203 espezieen kokapenaren gainean, 1417. erregistro 

osatu ziren.  

3.-  Erregistroen “kalitatea” (aztertutako iturriak eta jorratutako talde biologikoak 

aintzakotzat hartuz) oso gorabeheratsua zen.  

4.- Lepidoptero ropalozeroek (eguneko tximeletak) oso talde biologiko ezaguna 

osatu arren, intsektu horiei buruzko lan orokor eguneratua falta da, 

lepidopteroari buruzko informazioa oso orokorra baita. 10km x 10 km-ko 

laukietan ezarritako kokapenak baino ez dira ezagutzen. Gaur egun 

tximeletak eta haren ingurua babesteko Espainiako Elkarteak (Zerynthia) 

jarraipen programa bat garatzen dihardu EAEko ropalozeroen gainean eta 

azterlan zehatzagoa Urduñako udal mugartearen barruan. Beste alde batetik, 

Eusko Jaurlaritzak 2008. urtean “eguneko tximeletei buruzko jarraipen 

programa pilotua Euskal Autonomia Erkidegoan” izeneko egitasmoa prestatu 

zuen, bai eta haren oinarri teknikoak ere. 

5.-  Aztertutako ornogabeei dagokienez, informaziorik osoena lurreko moluskuei 

buruzkoa da; hala eta guztiz ere, eskuragarri dauden erregistrorik gehienek 

30 urtetik gorako antzinatasuna dute.  

6.-  Gogoeta bera aplika dakieke odanotoei; nolanahi ere den, azken kasu 

honetan haien populazioen gaineko balorazio eta katalogazio garrantzitsua 

egin da berriki, Urdaibaiko Biosferaren Erreserbako populazioetan.  

7.-  Kolepteroei dagokienez, informazioa urria da eta zatikaturik dago. Familia 

batzuk nahiko ondo ezagutzen ditugu, bai eta babes arautegiren batean 

sartutako zenbait espezie ere (bereziki Cerambycidae, Scarabaeoidea eta 

Bostrichidae), baina gehienen gainean ez dago inolako informaziorik. Hori 
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oso deigarria da koleoptero saproxilikoen kasuan; horiek biodibertsitate 

oparoa izan ohi dute baso helduei loturik agertzen dira. 

Europan arreta berezia jartzen ari dira landaretza mota horretan eta hari 

lotutako fauna ornogabean; edozein kasutan ere, gure inguru hurbilean ez 

da inolako arretarik jarri eta horrek biodibertsitatearen galera konponezinak 

ekar ditzake epe laburrean.    

8.-  Urdaibaiko Biosferaren Erreserba, ziur aski, ornogabe mota horien gaineko 

informaziorik gehien ezagutzen dugun Bizkaiko eremua da. 

9.- Bizkaian, jarraipenik handiena egin zaion ornogabeetariko bat karramarro 

autoktonoa da (Austropotamobius italicus). Espezie hau EAEn arriskuan dago 

eta Bizkaian gainbehera larrian. Bizkaian haren populazioa monitorizatzeko 

lan partzialak egin dira, bai eta haren ekologia eta populazioaren tamaina 

ezagutzeko erroldak eta ikerlanak ere. 

2.2.2.2. ORNODUNAK 

Ornogabeekin gertatzen den bezala, ornodunen artean ere mehatxatutako espezie 

ugari daude. Talde bakoitzaren espezien kontserbazioari dagokionez, desberdintasunik 

handiena honakoan dago: ornodunak gehiago aztertu ohi dira eta haien populazioen 

gainean daukagun jakintzak eta ezagutzek haien kontserbazioa errazten dute.  

Hurrengo taulan Bizkaian mehatxatutako espezien kopurua agertzen da; guztiek dute 

kategoriaren bat mehatxatutako espezien euskal katalogoan (MEEK) edo UICN-n.  

 

Mehatxatutako 
espezieak 

MEEK UICN 

Arrainak 2 9 

Anfibioak 3 12 

Narrastiak 4 15 

Hegaztiak 85 313 

Ugaztunak 28 65 

Ornodunak, 
guztira 

122 414 

Kontserbazio planak eta programak 

Ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 50.1. artikuluak ezarritako babes neurriak 

aplikatuz, kudeaketa plangintza bat prestatu beharra dago. Plangintza horretan 

espeziearen gaineko mehatxuak desagerrarazteko beharrezko jarraibide eta neurriak 

jasoko dira, populazioen berreskurapena, kontserbazioa edo erabilpen egokia sustatuz 

eta haien habitaten babesa eta iraunkortasuna bultzatuz, betiere Lege horren 50.3. 

artikuluak ezarritakoaren itzalpean. 

Bizkaian kudeaketa plangintzak dituzten fauna espezieak honako hauexek dira: 
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ESPEZIEA MEEK KUDEAKETA PLANGINTZA 

Bisoi europarra 
(mustela lutreola) DA 

Uztailaren 19ko 118/2006 Foru Dekretua, haren bitartez Bisoi 
europarra (mustela lutreola) izeneko espeziearen kudeaketa 
plana onesten da Bizkaiko Lurralde Historikoan, betiere 
desagertzeko arriskua duen espezie gisa; horrenbestez, haren 
babesak neurri zehatzak behar ditu.  

Ekaitz txori 
europarra 
(Hydrobates 
pelagicus) 

AR 

Uztailaren 19ko 116/2006 Foru Dekretua, haren bitartez Ekaitz 
txori europarra (Hydrobates pelagicus) izeneko espeziearen 
kudeaketa plana onesten da Bizkaiko Lurralde Historikoan, 
betiere desagertzeko arriskua duen espezie gisa; horrenbestez, 
haren babesak neurri zehatzak behar ditu.  

Ubarroi mottoduna 
(Phalacrocorax 
aristotelis) 

KA  

Uztailaren 19ko 112/2006 Foru Dekretua, haren bitartez 
Ubarroi mottoduna (Phalacrocorax aristotelis) izeneko 
espeziearen kudeaketa plana onesten da Bizkaiko Lurralde 
Historikoan, betiere desagertzeko arriskua duen espezie gisa; 
horrenbestez, haren babesak neurri zehatzak behar ditu.  

Arrain arantzaduna 
(Gasterosteus 
aculeatus) 

KA  

Uztailaren 19ko 186/2008 Foru Dekretua, haren bitartez Arrain 
arantzaduna (Gasterosteus aculeatus) izeneko espeziearen 
kudeaketa plana onesten da Bizkaiko Lurralde Historikoan, 
betiere desagertzeko arriskua duen espezie gisa; horrenbestez, 
haren babesak neurri zehatzak behar ditu.  

1. taula. Bizkaiko Foru Erkidegoan onetsitako kudeaketa planak. MEEK: mehatxatutako espezieen 
euskal katalogoa, DA: desagertzeko arriskuan, B: bitxia eta KA: kaltebera. 

 

Horiei guztiei begira, plangintza berrikusi beharra dago, kudeaketa plangintzetan 

jasotzen denari jarraiki.  

Aurreikusita dago epe laburrean harrapari nekrofagoena, kiropteroena eta apo 

lasterkariarena onestea. 

Aurreko taulan jaso ez den baina garrantzitsutzat jo behar den bestelako plangintza 

bat arrano arrantzaleari buruzkoa da. Arrano arrantzalea Europako faunako hegaztirik 

ikusgarrienetariko bat da. Hainbat faktore direla eta (basoren urripena, jazarpena edo 

pestiziden erabilera), harrapari honen banaketa eremua izugarri murriztu da Europan. 

Gaur egun haren populazioak Iparraldeko herrialdeetan garatzen dira, bereziki 

Eskozian, Alemanian eta herrialde eskandinaviarretan, eta Mediterraneoko itsasertzeko 

udalerri bakan batzuetan. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Sailak, Aranzadi Zientzia Elkartearekin 

lankidetzan, plan bat garatzen dihardu 2013-2017ri begira, arrano arrantzalea 

Urdaibaiko Biosferako Erreserban berreskuratzeko.  

Planaren mamia, funtsean, honako hauxe da: arrano arrantzalearen kumeak eskuratu 

herrialde emaile batean, Urdaibaira lekualdatu eta Erreserban askatu, egokitzapen-aldi 

labur baten ondoren. Naturan duten hilkortasun tasa handia denez gero, guztira 60 ale 

askatzeko asmoa dago (12 urtero), ale batzuen biziraupena bermatzeko eta horiek 

Urdaibaira itzultzeko, ugalketa sasoian. 
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Proiektu mota hau arrakastaz garatu da espezie honen populazioak berreskuratzeko 

AEBetako hamabi estatutan eta Europako zenbait herrialdetan, esate baterako 

Espainiako hegoaldean. 

Planaren helburuen artean arrano arrantzalearen erabilera nabarmendu behar da, 

ingurumen hezkuntzarako lanabes gisa erakusteko, naturaren kontserbazioari begira 

lotutako turismoa sustatzeko eta ale batzuk sakonago ikertzeko satelite transmisore 

batzuen bitartez (PTT); tresna horiek hegaztiaren soinean instalatzen dira arnes batez 

eta GPS eta eguzki bateria baten bidez ahalbidetzen dute alearen kokapena zehaztea 

uneoro. Gailu hauei esker, arranoen ekologiari buruzko informazioa biltzeaz gain 

(migraziorako ibilbideak, biziraupena eta abar), ikusleak bihur daitezke markatutako ale 

bakoitzaren bizipenen partaide.  

Kudeaketa plan guztiak onesten dira planen ezarpenetan jasotakoari jarraiki, eta bost 

urterik behin berrikusi behar izango lirateke onetsiak diren momentutik.   

Eta 112/2006 Foru Dekretuaren 2.4. idatz-zatiak (ondorioak, koordinazioa, indarraldia 

eta planaren berrikuspena) honako hau zehazten du: Espeziearen eta habitataren 

artapen-egoeran oinarrizko aldaketak gertatu eta horren berri izaten den neurrian, 

Nekazaritza Sailak planaren berrikuspen-prozedurari ekin ahal izango dio eta haren 

aplikazio-eremua birdefinitu ahal izango du”. Hori berori gertatu da ubarroi 

mottodunarekin; izan ere, espezie “bitxia” izatetik espezie ”kaltebera” izatera igaro da 

Mehatxatutako Baso eta Itsasoko Fauna eta Florako Espezieen Euskal Katalogoa 

aldarazten duen Ingurumen eta Lurralde Politiketako sailburuaren 2013ko ekainaren 

18ko Aginduan.  

Jarraipena eta monitorizazioa 

Bizkaiko ornodunen espezien jarraipena eta monitorizazioa egitea funtsezko zeregina 

da populazioen gaur egungo egoeraren, tamainaren eta joeraren berri izateko. 

Oro har, Bizkaiko ornodunen gainean dagoen informazioak agerian jartzen du oinarri 

zientifikoa falta dela, bai eta beharrezko antolakuntza eta koordinazio protokoloak ere. 

Esan daiteke monitorizazio lana izan duten eta kudeaketaren aplikaziorako bermeekin 

nolabaiteko informazio zehatza ematen duten fauna taldeek zerrenda txikia baino ez 

dutela osatzen. Ohikoena izaten da banaketari buruzko informazioa aurkitzea, 

zehaztasun handirik gabe egin baina informazio baliotsua ematen duten lan jakinetan 

jasotako informazioa, hain zuzen ere. 

Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldean mehatxatutako faunari buruzko diagnostiko bat egin 

du. Egindako azterlan horretatik ondorioztatzen da zein den mota bakoitzaren arabera 

egindako jarraipena eta zein ezagutza maila dagoen nola edo hala mehatxutako 

espezie bakoitzaren gainean. 
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ARRAINAK 

EAEko Katalogoan mehatxatutako bi espezie identifikatu dira Bizkaiko Lurralde 

Historikoan: kolaka (Alosa alosa) eta arrain hiruarantza (Gasteroteus aculeatus). EAEn 

kolaka bitxitzat hartzen den espeziea da. Bizkaian desagertu dela uste da. Aipamen 

zehatzen bat dago, baina gaur-gaurkoz ez dakigu zein den haren populazioaren 

tamaina.  Ez da ez erroldarik ez azterlanik egin kolakaren gainean eta haren populazioa 

ez dago monitorizaturik.   

Bestalde, EAEn arrain hiruarantza kalteberatzat hartzen da eta Bizkaian gainbehera 

dago; hala eta guztiz ere, kolakarekin gertatzen denaz bestaldera, ezagutza handia 

dago Lurralde Historikoan duen banaketaren inguruan eta, ondorioz, haren 

populazioaren tamainaren berri daukagu; halaber, espezie honi buruzko erroldak eta 

lan partzialak egin dira eta haren populazioak zehatz-mehatz monitorizatu dira. Aipatu 

den bezala, espezie hau kudeatzeko plangintza prestaturik dago.   

ANFIBIOAK 

Mehatxatuta dauden eta babes estatusen bat duten anfibioen artean, lau espezie 

nabarmendu behar dira Bizkaian: apo lasterkaria (Bufo calamita), baso igel jauzkaria 

(Rana dalmatina), gailurretako uhandrea (Mesotriton alpestris) eta baso igel iberiarra 

(Rana iberica). Lehenengo hirurak kalteberatzat jotzen dira, eta igela, berriz, interes 

berezikotzat. 

Interesgarria izango litzateke espezien banaketari buruzko informazioa eskuratzeko 

azterlan sistematikoak egitea eta populazioen egoera zehaztea; halaber, apo 

lasterkariarekin egiten ari dena eta EAEn 2002an eta 2006an baso igel iberiarrarekin 

eta 2002an baso igel jauzkariarekin egin zena egin behar izango litzateke. 

Beste lan interesgarri bat izango litzateke, kontrolerako populazio batzuk hautatzea 

espezie bakoitzean; zeregin horrek ahalbidetuko luke joerak eta arazoak antzemateko 

aldizkako jarraipena egitea eta habitatak hobetzeko lanak aurrera eramatea (urmaelak 

sortzea, ubideei eustea, eta abar). 

NARRASTIAK  

Narrastien artean, apoarmatu istilzalea eta korrontezalea gailentzen dira; bi espezie 

horiek kaltebera gisa katalogatuta daude. Orobat, Schreiber muskerra eta Eskulapioren 

sugea nabarmentzen dira; biak interes berezikoen kategorian sartuta daude. Espezie 

horietarako banaketari eta estatusari buruzko lan batzuk egin dira, bai eta azterlan 

biologikoak eta ekologikoak ere; lanok kontserbaziorako informazio garrantzitsua 

ematen dute. Oinarrizko lan horiek egiten jarraitzea interesgarria izango litzateke, 

bereziki muskerrari eta sugeari dagokienez, ez baitakigu asko haiei buruz. Era berean, 

espezie exotikoak desagerrarazten segitu beharko litzateke, haiekin lehiatzen direlako, 

bereziki apoarmatuekin. Lau espezie horiei begira, anfibioekin bezala, interesgarria 

izango litzateke jarraipen estandarizatuaren xede diren kontroleko populazioak kontuan 

hartzea, populazioek dituzten joerak baloratu ahal izateko. 
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HEGAZTIAK  

Hegaztien artean ugariak dira EAEn mehatxatutako espezieak. Atal hau luzeegia izan ez 

dadin, hegaztien talde bakoitza aztertuko da, betiere gaur egun bakoitzaren egoeraren 

eta ezagutzaren gainean dakiguna laburbilduz. 

Itsas hegazti migratzaileak/negutarrak 

Urtero-urtero zenbait errolda koordinatu egiten dira kostaldetik, Kantauri Itsaso osoari 

begira. Hori guztia RAM programaren barruan kudeatzen da (itsas hegaztien eta 

ugaztunen jarraipen sarea). Erroldak boluntarioek egiten dituzte eta emaitzak 

SEO/BirdLifen eskura daitezkeen GIAMen buletin ofizialetan argitaratzen dira. Hala eta 

guztiz ere, informazio hori bildu beharko litzateke eta eskuragarri jarri, talde honen 

eremu nagusiak modu egokian kudeatzeko (portuak, estuarioak, irlak, elikadura 

tokiak…). Itsasertzeko beste toki batzuetan azterlan ekologikoak egiten ari dira, eremu 

garrantzitsuak antzemateko; horretarako sateliteen teknologia eta datuen erregistro 

digitalak erabiltzen dira. Informazio horrek zerikusia dauka arrantza jarduerarekin 

(harrapaketak, espezien kontzentrazio handiko eremuak eta abar). 

Gainera, talde horren barruan ubarroi handia dago; espezie horrek negutarren 

populazioak handitu ditu eta gatazkak sorrarazten ditu arrantzaleekin. Hala eta guztiz 

ere, populazioen edozein kontroli heldu baino lehenago, zehatz-mehatz zehaztu 

beharra dago zein den populazioaren tamaina, zeintzuk betekizun trofikoak eta 

zeintzuk lehentasun ekologikoak.  

Halaber, nabarmentzekoa da talde horren barruan nazioartean “arrisku larrian” 

katalogaturik dagoen beste espezie bat agertzen dela: pardela balearra. Espezie horrek 

ez du habiarik egiten Kantauri Itsasoan, baina inguru honetan egon ohi da elikatzeko 

eta haren fenologiako zenbait aldi igarotzeko, eta hemen ere eragiten diote talde hau 

mehatxatzen duten arazoek (pardelak, alzidoak eta abar harrapatzen dituzten arrantza 

tresnak). 

Itsas hegazti ugaltzaileak  

Ekaitz txori europarra (Hydrobates pelagicus) arrarotzat jotzen da EAEn eta 

egonkortzat Bizkaian. 1989tik urtero-urtero azterlanak egin dira eta horiek ahalbidetu 

ditu joerak marraztea eta biziraupen bihurguneak ezartzea. Interesgarria izango 

litzateke dinamika horri jarraitzea; nolanahi ere den, monitorizazio ondorioei 

dagokienez, bost urterik behin egingo litzatekeen errolda bat nahiko izango litzateke, 

joerei buruzko datuak lortze aldera. 

Ubarroi mottoduna (Phalacrocorax aristotelis) espezie kaltebera da EAEn eta 

populazioa handituz doa Bizkaian. Azken urteotan lan egin da espezie horren biologia 

eta ekologiaren gaineko ezagutza handitzeko. Interesgarria izango litzateke azterlan 

horiek egiten jarraitzea, nahiz eta populazioen joerei begira 3 urterik behin errolda bat 

egitea nahikoa izan. 
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Murgil ugaltzaileak 

Bizkaian txilinporta arrunta (Tachybaptus ruficollis) hegazti ugaltzaile puntuala da eta 

EAEn espezie arrarotzat hartzen da. Bizkaian haren banaketaren eta populazioen 

tamainaren berri dago, baina ez da azterlanik egin eta ez da haren populazioa 

monitorizatu.  

Murgil migratzaileak/negutarrak 

Txilinporta lepo-beltza (Podiceps nigricollis) eta murgil handia (Podiceps cristatus) 

interes bereziko espeziak dira EAEn. Bizkaiko Lurralde Historikoan bi espezie horien 

gaineko aipamen zehatzak baino ez daude; horrenbestez, ez dago haien egoeraren 

berri eta ez dakigu zein den haien populazioek lurraldean duten joera. Eusko 

Jaurlaritzak diruz laguntzen du urteko errolda partziala (hezegune zehatzen ingurukoa). 

Interesgarria izango litzateke lan horiek zehatzago garatzea eta, horrela, populazioen 

gaineko joerak ezartzeko aukera izatea. 

Zangaluze ugaltzaileak 

Amiltxori txikia (Ixobrychus minutus), koartza gorria (Ardea purpurea) eta zikoina zuria 

(Ciconia ciconia) espezie bitxi edo arrarotzat hartzen dira EAEn.  

Koartzatxo txikien eta zikoina zurien jarraipena azken urteotan Urdaibai Bird Center-ek 

aurrera eramandako monitorizazio lan baten zatia da; lan horrek jarraipena izan lezake.  

Koartzei eta amiltxori txikiei dagokienez, lan zehatzak egin behar izango lirateke, 

espezie horien gaineko ezagutza handitzeko; izan ere, espezie batzuk mehatxaturik 

daude eta beste batzuek, esaterako koartza gorriak, populazioak handitu ditu eta 

zenbaitetan lehia eragiten du interes sozioekonomikoekin (arrantza). Orobat, negua 

igarotzeko eremuei eta haien erlazio ekologikoei buruzko azterlanak egin behar izango 

lirateke. 

Zangaluze migratzaileak 

Txori zezena (Botaurus stellaris), amiltxoria (Nycticorax nycticorax), koartzatxo 

karramarrozalea (Ardeola ralloides) eta zikoina beltza (Cicconia nigra) Bizkaian noizik 

behin ugaltzen diren espezieak dira, taxon horietariko baten bati dagokionez. 

Espezie horiek ez dira asko aztertu Bizkaian eta haien gainean daukagun ezagutza 

aipamen zehatzetatik ateratakoa da.  Mokozabalari (Platalea leucorodia) gagozkiolarik, 

Bizkaian populazioa hazten ari den espeziea da; gainera, haren berri zabala dago eta 

populazioak monitorizaturik daude. Izan ere, espeziari buruzko azterlan zehatzak egin 

dira, eta, horrenbestez, haren populazioaren banaketa eta tamainaren berri daukagu.   

Espezie horiek negua igarotzen duten eta ugal daitezkeen hezegune nagusien 

jarraipena egiteko ahaleginak egin behar dira. Adibidez, 2013an habiak egiteko aldian, 

txori zezena ugaltzen ahalegindu zen; lortu izan balu, lehenengo kasua izango 

zatekeen EAEko historian. Era berean, Urdaibain koartzatxo handi, koartzatxo itzain 

edo beltzaranaren gisako espezieen ugalketa hurbileko etorkizunean gerta daitekeen 

zerbait da. Orobat, mokozabalek Urdaibain geratzeko joera positiboa dute, bai 
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migrazioan, bai negua igarotzeko garaian bai ugaltzeko garaian; horrek berekin dakar 

jarraipena egiteko ahaleginak egin beharra eta espeziearen biologia eta ekologia 

aztertu beharra. 

Anatidoak 

Eusko Jaurlaritzak diruz laguntzen du urteko errolda partziala (hezegune zehatzen 

ingurukoa). Interesgarria izango litzateke lan horiek zehatzago garatzea eta, horrela, 

populazioen gaineko joerak ezartzeko aukera izatea. Era berean, hegazti horiek hartzen 

dituzten habitaten gaineko azterlanak garatu behar izango lirateke, bai eta hegaztiok 

hobetzeko, maneiatzeko eta kudeatzeko aukeren gainekoak ere. 

Basoko harrapariak 

Basoko harraparien artean mehatxatutako espeziei dagokienez, bakoitzaren egoera oso 

bestelakoa da, baina, egia esan, horietariko bakar bat ere ez da aztertua izan zehatz-

mehatz. Gauzak horrela, ez dakigu zein den espezie horien egoera.  

Orain arte, hegaztien talde honen gainean egindako lan guztia borondatez egin da, eta, 

sistematikoa eta zuzendua izan arren, eskala handiko lana behar da, ezagutzaren 

oinarri finkoak egonkortzeko eta etorkizuneko joerak antzemateko. Gainera, 

interesgarria izango litzateke espezien biologiaren eta ekologiaren ezagutzan 

sakontzea. 

Miru gorriaren populazioen egoera nabarmendu beharra dago, bai aldian aldikoa bai 

habiak egiten dituena; izan ere, EAEn eta estatuan gertatzen denaz bestaldera, negua 

bertan igarotzen dutenak gero eta gehiago dira, baina zabortegiei oso loturik daude eta 

horiek desagertze bidean daude. Horrenbestez, ezinbestekoa izango litzateke espezie 

horren populazioaren egoera aztertzea, bai eta elikadura puntuekin dituen 

mendekotasun erlazioak eta pozoitzen deneko gertaerak ere. Azkenik, aipatzekoa da 

SEO/Birde Life erakundeak miru gorri negutar eta ugaltzailearen hirugarren errolda 

nazionala jarri duela abian. 

Leku zabaletako harrapariak 

Zingira mirotzari (Circus aeruginosus) eta mirotz urdinari (Circus pygargus) dagokienez, 

lehenengoa EAEn arrarotzat hartzen den espeziea da eta bigarrena interes 

berezikotzat. Biek aipamen zehatza dute Bizkaian, baina ez dira espezie ugaltzaileak 

lurralde honetan. Zingira mirotzari dagokionez, Bizkaian ez da haren gaineko azterlanik 

egin eta ez dago monitorizaziorik. Bakar-bakarrik egin dira lan eta errolda partzialak. 

Mirotz urdinaz denaz bezainbatean, aipamen zehatzetatik ateratako zenbait datu 

daude, baina ez dago haren banaketaren eta populazioaren berri zehatzik.  

Bizkaian mirotz zuriak (Circus cyaneus) daukan egoera zaila da; gainbehera larrian 

dago, ia-ia desagertzeko zorian.  Haren banaketari eta populazioaren tamainari 

buruzko ezagutza handia da; izan ere, espeziearen populazioak monitorizatuak izan 

dira eta errolda partzialak egin dira.  



2015ko martxoa [BIODIBERTSITATEAREN ALDEKO ESTRATEGIA BIZKAIAN] 

 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA | DIAGNOSTIKOA 33 

 

 

Belatz txikia (Falco columbarius) espezie arraroa da EAEn; Bizkaian ez dago espezie 

honen joerari buruzko informaziorik eta bakar-bakarrik aurki daiteke lan partzialen bat 

lurralde historikoan duen banaketaren gainean. 

Harrapari harkaiztarrak 

Mehatxu mailaren bat duten harrapari harkaiztarrak sei dira. Espezie hauen jarraipena 

urtero-urtero egiten da orain dela hamarkada batetik baino gehiagotik, eta arreta 

berezia jartzen da sai zurian. Espezie hau zerrendan “arriskuan” katalogaturik agertzen 

den bakanetariko bat da; hori toki guztietan gertatzen ari zaio, haren populazioak 

nabarmen murriztu direlako. Gaur egun kudeaketa programa bat ari da garatzen eta 

emaitza onak ematen dihardu; beraz, horri jarraitu behar izango litzaioke. 

Beste alde batetik, azken urteotan belatz handien populazioa gutxitzen diharduen 

gaixotasun bat atzeman da. Arazo horren joera ikusteko eta aztertzeko dago oraindik 

ere. Sai arreari gagozkiolarik, haren populazioek nabarmen egin dute gora azken 

urteotan eta nekazaritzako sektorearekin arazo handiak daude; ondorioz, espezie hau 

aztertzen jarraitu eta aurrera egin behar da haren ekologia trofikoaren ezagutzan. 

Azkenik, belatz gorriaren populazioek nabarmen egin dute behera azken urteotan; 

gauzak horrela, behar-beharrezkoa da lehenengo ebaluazio bat egitea populazioaren 

aldetik eta haren joerak eta arazoak aztertzea. 

Galinazeoak eta estepako hegaztiak  

Giloia (Crex crex) eta kurrilo arrunta (Grus grus) interes berezikotzat hartzen dira 

EAEn; aitzitik, Bizkaian horiei buruzko aipamen zehatzak baino ez daude. Basoilo 

txikiari dagokionez (Tetrax tetrax), espezie hori kaltebera da EAEn eta populazioa 

gainbehera dago Bizkaian. Horiek guztiak modu zehatzean baino ez dira aztertuak izan 

lurralde historikoan eta lurraldean duten presentziaren gainean aipamen zehatzak 

baino ez daude.  

Rallidaeak 

Uroilanda txikia (Porzana pusilla) eta uroilanda pikartak (Porzana porzana) interes 

berezikotzat hartzen dira EAEn; gainera, Bizkaian lantzean behin ugaltzen dira. Bi kasu 

horiek ez dira gehiegi aztertu eta ez zaie ia jarraipenik egin Bizkaian; bakar-bakarrik 

aipamen zehatzak ditugu. Uroilanda handi europarrari dagokionez (Rallus aquaticus), 

EAEn bitxitzat hartzen den espeziea da eta erroldaren eta lan partzialen bat egonagatik 

ere, gaur egun populazioak Bizkaian duen joera guztiz ezezaguna da.  

Behar-beharrezkoa da hegazti mota hauek guztiak ugaltzen diren hezeguneen jarraipen 

bat egitea (lehen mailakoak eta bigarren mailakoak) eta haien populazioen eta 

baldintza ekologikoen gaineko datuak eskuratzea. Era berean, azterlana ibai eta 

hezegune guztietara zabaldu behar izango litzateke, uroilanda populazioen lehenengo 

irudia atera ahal izateko. 
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Zangaluze eta txenada ugaltzaileak  

Espezie hauek joera ekologiko gorabeheratsuak dituzte eta habiak egiteko tokiak 

aldizka-aldizka aldatu bide dituzte; horren ondorioz, ahalegin handiak egin behar dira, 

populazio ugaltzaileak ezagutzeko eta haien biologiari eta ekologiari buruzko lanak 

garatzeko. Orain arte eskuratutako informazio guztiak datu zehatzetatik ateratakoa da, 

baina ez dago jarraipen zehatzik, hegazti hauen gaineko zalantzak argitu ahal izateko.  

Oilagorrari dagokionez, azken urtean monitorizazio lan bati ekin zaio oilagor negutarren 

satelite-transmisoreen bitartez, baina beharrezkoa izango litzateke antzeko lanak egitea 

habiak egiten dituztenekin.  

Zangaluze eta txenada migratzaile/negutarrak 

Hegazti talde honi buruzko informazioa zehatza, murritza eta urria da. Azken urteotan 

Urdaibain espezie hauen jarraipen programa bat garatzen ari da, erroldak eta 

monitorizazioak lan zehatzekin uztartuz. Interesgarria izango litzateke bestelako 

hezegune interesgarrien gaineko ahaleginak eta estaldura handitzea eta talde honen 

fenologiari eta ekologiari buruzko azterlanak egitea gure ingurunean. Halaber, puntu 

eta inguru interesgarriei buruzko azterlanak egin behar dira (stopover, atsedena, 

neguko igaroaldia) eta habitatak hobetzeko programak eta egitarauak garatzea, 

espezie horien populazioak erraztu ahal izateko. Gainera, jarduera zinegetikoen 

jarduera zorrotzago kontrolatu beharra dago; izan ere, zerrenda honetan ezarritako 

espezie asko behin eta berriz ehizatzen dituzte migrazioetan eta hotzaldietan. 

Kaio ugaltzaileak 

Talde honen jarraipena baldintzaturik dago giza interesekin dituen elkarreraginak direla 

eta: zabortegiak, arrain harrapaketak, teilatuetan egiten dituzten habiak eta portaera 

bortitzen garapena. 

Kaioak eta marikoi migratzaile/negutarrak 

Itsas hegazti migratzaile/negutarrekin gertatzen den bezala, urtero-urtero zenbait 

errolda koordinatu egiten dira kostaldetik, Kantauri Itsaso osoari begira. Hori guztia 

RAM programaren barruan kudeatzen da (itsas hegaztien eta ugaztunen jarraipen 

sarea). Erroldak boluntarioek egiten dituzte eta emaitzak SEO/BirdLifen eskura 

daitezkeen GIAMen buletin ofizialetan argitaratzen dira. Hala eta guztiz ere, informazio 

hori bildu beharko litzateke eta eskuragarri jarri, talde honen eremu nagusiak modu 

egokian kudeatzeko (portuak, estuarioak, irlak, elikadura tokiak…). Itsasertzeko beste 

toki batzuetan azterlan ekologikoak egiten ari dira, eremu garrantzitsuak antzemateko; 

horretarako sateliteen teknologia eta datuen erregistro digitalak erabiltzen dira. 

Informazio horrek zerikusia dauka arrantza jarduerarekin (harrapaketak, espezien 

kontzentrazio handiko eremuak eta abar). Halaber, talde honek ornitologo askoren 

arreta bereganatzen du; horiek beren aipamenak jartzen dituzte blogetan eta 

ornitologiari buruzko albistegietan. Hori guztiori multzokatu behar izango litzateke. 

 



2015ko martxoa [BIODIBERTSITATEAREN ALDEKO ESTRATEGIA BIZKAIAN] 

 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA | DIAGNOSTIKOA 35 

 

 

Hontzak eta zatak 

Laurogeita hamarreko hamarkadan Bizkaiko gau harraparien gaineko azterlan zehatza 

egin zen; aitzitik, ordutik hona azterlan puntualak baino ez dira egin. Behar-

beharrezkoa izango litzateke joerak ezartzea eta arazoak atzematea ahalbidetuko 

luketen azterlanak garatzea. Egia esan, datu enpirikoen bitartez, hontz zuriak izandako 

gainbehera handiaren pertzepzioa egiaztatu behar izango litzateke. Mozoloari 

dagokionez, 2009an frogatu zen gainbehera %20tik gorakoa izan dela 10 urteko 

epean. 

Sorbeltza 

Ia ez dago talde honi buruzko daturik. Interesgarria izango litzateke lan zehatzak 

aurrera eramatea. 

Amiltxoriak eta erle txoriak 

Talde honen gainean dagoen informazioa oso nahasia da. EAEko itsas hegazti 

ugaltzaileen gaineko erroldetatik (EJ) ateratako datuek erakusten dute martin 

arrantzalearen populazioak oso urriak direla, nahiz eta egiatan Bizkaiko ibai eta 

erreketan oso zabaldutako espeziea izan.  Behar-beharrezkoa litzateke lehendabiziko 

errolda zorrotza egitea, behinik behin martin arrantzaleen gainean, eta haien biologia 

eta ekologia aztertzea, kudeaketa eta kontserbazio tresnetan gehiago sakondu ahal 

izateko.  Argi oilarrari dagokionez, habiei buruzko noizbehinkako aipamenak baino ez 

daude, baina ez gauza zehatzik.  

Okilak 

Azken urteotan Bizkaian okil beltzen bikoteen banaketa eremuaren handipen eta 

hazkundea monitorizatzen jardun da, baina datu puntualak jasotzeaz gainera, ez da 

inolako azterlan zehatzik egin, informazio eta argibide gehiago eskuratu ahal izateko. 

Beste alde batetik, laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran okil txikien inguruko 

errolda puntualak egin ziren; horiek haien banaketari buruzko zenbait datu eman 

zituzten, baina ez zen bestelako aurrerapenik egin.  Horrenbestez, behar-beharrezkoa 

izango litzateke hegazti mota hauen gaineko jakintza handitzea, haien banaketa eta 

populazioa aztertuz eta haien alderdi biologiko eta ekologikoak ikertuz.  

Passeriforme ugaltzaileak 

Orain dela zenbait urtetatik hona, Ihobek passeriforme arrunten gaineko jarraipen 

programa bat garatzen dihardu haien ugalketa aldian zehar, betiere populazioei 

buruzko dinamikak ezagutu ahal izateko. Era berean, Aranzadi Zientzia Elkartearen 

Eraztuntze Bulegoak EMAN programa garatzen dihardu; egitasmo horren bitartez, 

passeriformeei eraztuna jartzen zaie sistematikoki zenbait eremutan, epe laburrean 

populazioen bilakaera ikusteko. Metodologia hauek estandarizatu behar izango lirateke; 

era berean, banaketari, populazioen tamainari, ekologiari eta antzeko gaiei buruzko 

azterlanak programatu behar izango lirateke, talde honen gaineko jakintzaren oinarria 
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ezartzeko. Gainera, interesgarria izango litzateke banaketari, ugaritasunari, baldintza 

ekologikoei eta abarrei buruzko datuak jasoko lituzkeen atlas oso bat prestatzea. 

Passeriforme migratzaile/negutarrak 

2009an eta 2010ean zenbait boluntario taldek neguko hegaztien gaineko erroldak egin 

zituzten SEO/BirdLife-rentzat. Epe horretan errolda partzialak egin ziren Bizkaiko 

zenbait laukitan. Halaber, Urdaibai Bird Center-ek eta beste lurralde batzuetako 

ikertzaile talde batek artikuluak garatu eta argitaratu dituzte Bizkaiko passeriforme 

negutarren banaketaren eta ugaritasunaren gainean. Gainera, Aranzadi Zientzia 

Elkartearen Eraztuntze Bulegoak lanean dihardu eraztuna jartzeko estazio iraunkorrak 

garatu nahian. Egokia izango litzateke, beraz, jakintzaren oinarriak uztartzea eta 

jarraipen irizpideak ezartzea, betiere joerak, populazioaren aldetiko dinamikak, 

baldintza ekologikoak eta antzekoak garatu ahal izateko. 

UGAZTUNAK  

Intsektiboroak 

Azterlan bakan batzuetan eskuratutako zenbait datu puntual gorabehera (eremu 

zehatzen gaineko azterlanak, egagropilen berrikuspenak eta abar), ez dago espezie 

hauei buruzko datu kuantitatiborik. Horrenbestez, beharrezkoa izango litzateke lurralde 

osoaren gaineko laginketa handi bat egitea, espezien banaketa, haien ugaritasuna eta 

jarraibide ekologikoak zehazteko eta, halaber, jarraipen protokolo bat ezartzeko, epe 

luzerako joerei buruzko balorazioa ahalbidetu nahian. 

Kiropteroak 

EAEko Rhinolophus euryale-ren populazio ugaltzaile osoa Miniopterus schreibersii-ren 

bi heren Bizkaiko hiru kobazulotan kokatzen dira (Santa Isabel, Siete Puertas eta 

Lezate). Kolonia horietan, gainera, haitzuloetako beste espezie batzuk kokatzen dira, 

adibidez Myotis emarginatus. Horrenbestez, mehatxatutako bi espezie hauen 

kontingente ugaltzailerik gehienen jarraipena urtero-urtero egin daiteke hiru kobazulo 

horietan, aparteko ahaleginik egin gabe. Beste aldetik, azterlan sistematikoak egin 

daitezke espezie adierazleen gainean, esate baterako R. ferrumequinum-en gainean, 

betiere komunitatean habitataren hondaketagatik, substantzia biozidoen erabileragatik 

eta abarrengatik izandako aldaketa orokorrak zehazteko. Basoko espeziei eta Myotis 

generoko batzuei dagokienez, populazioak antzemateko eta haien biologiari eta 

ekologiari buruzko jakintza eta ezagutzak handitzeko azterlan gehiago egin behar dira. 

Orobat, 20 urteko jarraipenean sortutako azterlanek iradokitzen dute Los-Jorrios-

Ranero eta Itxinako mendigune karstikoak eta haien habitat naturalak Bizkaiko 

espezierik bitxi eta urrienentzako babeslekuak direla; gauzak horrela, azterlanak egiten 

segitu beharra dago, bai eta jarraipen lanak aurrera eramaten ere, eremu horietako 

erlazio ekologikoak eta balioak zehatzago ezartzeko. 
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Karniboroak 

Talde hau oso konplexua da. Nabarmendu behar da espezie bat, bisoi europarra, 

eskala orokorrean arrisku larrian dagoela eta desagertzeko aukera asko ditu, 

gainbeheraren arrazoiak geldiarazi ezean. Jakina, espezie hori kontrol zorrotz baten 

pean jarri beharra dago eta bisoi amerikarraren populazioak desagerrarazteko neurri 

egokiak aplikatu, espezie horrek populazio autoktonoaren gainbeherari laguntzen 

diolako. Gaur egun, Bizkaiko Foru Aldundiak LIFE NAT/ES/001171 proiektuan parte 

hartzen du; proiektu hori 2014-2018ko aldian egikarituko da Espainiako estatuan, 

espezie hori kontserbatzeko.  

Igarabara da EAEn "arriskuan" katalogazioa duen eta eskala orokorrean "ia 

mehatxatutzat" hartzen den beste espezie bat. Espezie hori laurogeiko hamarkadan 

desagertu zen Bizkaian eta berez agertu da berriro ere; gauzak horrela, prozesuaren 

jarraipena egin beharra dago, besteak beste, atzera ere desagertzea saihesteko. 

Gainera, espezierik gehienen gaineko informazioa izan arren, azterlan zehatzagoak 

behar dira basakatuaren, ipurtatsaren, lepahoriaren, erbinude zuriaren eta 

erbinudearen populazioen tamainari, biologiari eta ekologiari buruz.  

Karraskariak eta lagomorfoak 

Bizkaiko karraskarien gainean dugun informazioa nahiko ona da erbi eta untxiari 

dagokienez (balio zinegetikoa), eta lan zehatzak egin dira mendebaldeko ur arratoiari 

buruz, lursaguari buruz eta muxar grisari buruz. Hala ere, azken horiek ez dira ikerlan 

orokorrak izan eta banaketa datuak eta nolabaiteko ugaritasunak baino ez dituzte jaso. 

Gainerako espeziei dagokienez, lan bakan batzuetan eskuratutako datu puntualak albo 

batera utzita (eremu zehatzen gaineko azterlanak, egagropilen berrikuspena eta abar), 

ez dago haiei buruzko datu kuantitatiborik. Gainerako espeziei dagokienez, lan bakan 

batzuetan eskuratutako datu puntualak albo batera utzita (eremu zehatzen gaineko 

azterlanak, egagropilen berrikuspena eta abar), ez dago haiei buruzko datu 

kuantitatiborik. 

2.2.2.3. DIAGNOSTIKOA  

Basoko faunaren mehatxuak ugari dira eta askotarikoak. Laburbilduta, honako hauek 

nabarmen daitezke: 

� Espezieen gaineko informazio, azterketa eta errolda falta.   

� Habitataren suntsipena, espezieek beren ziklo biologikoa betetzeko eremu 

falta. Horrek faunaren desagerpena dakar ezinbestean.  

� Azpiegituren eraikuntzagatik, lurra urbanizatzeko prozesuengatik eta 

abarrengatik habitata zatikatzea.  Oztopoek espazioaren lotura ekologikoa 

aldatzen dute, faunaren mugimendua zailduz natur eremuen artean. 

� Aurrekoari lotuta, puntu kritikoak daude horietan harrapaketak biltzen baitira. 

� Talka egiteko eta elektrokutatzeko arriskuak. 
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� Ez-legezko ehiza edo arrantza. 

� Espezie exotikoak sartu izana; izan ere, kasu askotan espezie inbaditzaileak 

dira eta arrisku larrian jartzen dute fauna autoktonoetako espezieen 

biziraupena. 

� Kutsadura. 

Beste alde batetik, beste sektore ekonomiko batzuekiko gatazka arrazoiak dira, esate 

baterako: 

� Espezie depredatzaile batzuen gehikuntza; horrek gaitz-kalteak eragin 

diezazkieke ganaduari, nekazaritzari, ehizari edo arrantzari. 

� Basoko fitofagoen gehikuntza; horiek kontrol zinegetikoaren pean egon arren, 

batzuetan soroetan gaitz-kalteak sorrarazten dituzte, bai eta baso 

landaketetan, basoak biziberritzeko lanetan eta bide segurtasunean ere. 

� Era berean, gaixotasunak transmititzeko gauza izatera ere irits daitezke, 

gizakion, abeltzaintzaren edo mehatxatutako faunaren populazioen osasuna 

arriskuan jarriz.  

� Espezie exotikoen existentzia, gaitz-kalte ekologiko eta ekonomikoak sorraraz 

ditzaketenak. 

Kalteak edo horiek eragiten dituzten arrazoiak modu egokian kontrolatu ezean, 

furtibismoa edo pozoiaren erabilera sor daitezke. Horrenbestez, basoko bizitza 

babesteko, kudeaketa lan oso eta orokorra egin beharra dago, sektore ekonomiko 

desberdinak aintzakotzat hartuz eta gatazkak arin, eraginkortasunez eta modu 

koordinatuan konpontzeko gaitasuna izanez.  

Ezagutza mailari dagokionez, aipatu den bezala, espezie askoren gainean azterlan 

puntualak baino ez daude; esan nahi baita, ez dago populazioen egoeraren eta lurralde 

banaketaren gaineko ikuspegi orokorrik  Taldeak errepasatuz, honako beharrizan 

hauek atzeman dira: 

� Daturik ez duten katalogoko ornogabeei (Macromia splendens, Oxygastra 

curtisii, Potomida littoralis, Aeshna affinis, Brachytron pratense, Rosalia 

alpina, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo) eta Bizkaiko baso helduei lotutako 

bestelako koleoptero saproxilikoei dagokienez, banaketari eta populazioen 

egoerari buruzko inbentario bat prestatzea.  

� Karramarroa: lehenengo urrats gisa, behar-beharrezkoa izango litzateke orain 

arte eskuratutako datuak aztertzea eta lan zientifikoetan islatzea, betiere 

egon litezkeen informazio gabeziak baloratuz, adibidez, kudeaketa plan bat 

proposatzeko orduan. Gainera, populazioen gaineko azterlanak egin behar 

izango lirateke; horiek ahalbidetu behar izango lukete populazioak 

kontserbatzeko kudeaketa tresna egokiak ezartzea. 

� Lepidopterari buruzko informazioa osatzea, bibliografia entomologikoa zehatz-

mehatz aztertuz eta egin berri diren laginketak ikertuz.  
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� Ornogabeen espezie bat mehatxatutako espezieen euskal katalogoan 

sartzeko irizpideen definizioa, adibidez, espezie horren endemismoa (definitu 

behar izango litzateke zer hartzen den endemismotzat).  Populazio horien lan 

eta azterketa metodologiaren ezarpena. 

� Polinizatzaileak: basoko erleentzako habiak jartzea. 

� Arrainak: aingira desagertzeko prozesua gelditzeko neurriak ahalik eta 

azkarren hartu behar dira (baldintza biologikoak, populazioen tamainak eta 

espeziearen ekologia ezagutzera bideratutako lan zientifikoen garapena, 

betiere prozesua eteteko neurriak diseinatuz, kudeaketa plangintza…).   

� Amphibia: igel iberiarraren gaineko laginketa bat egiten hasi behar izango 

litzateke, populazioaren gaineko adierazleak jasoz, metodologia berari 

jarraituta emaitzak erkatu ahal izateko bost urterik behin.    Gainera, antzeko 

jarduketa bat egin behar izango litzateke 3-5 urterik behin, gailurretako 

uhandreari dagokionez. 

� Sauropsida: apoarmatuei dagokienez, urteroko laginketei eutsi behar zaie. 

Beste alde batetik, eta narrastien talde osoaz denaz bezainbatean, behar-

beharrezkoa izango litzateke errolda bat egitea populazioari buruzko 

adierazleak txertatuz, multzo horren gaineko gutxieneko ezagutzarako 

oinarriak ezarri ahal izateko. Errolda bat egingo litzateke 10 urterik behin, 

protokoloari jarraiki, populazioetan izan daitezkeen aldaketak atzemateko.   

� Basoko harrapariak: dagoeneko onetsita dagoen arrano arrantzalearen 

proiektuari jarraitu behar zaio. Basoko harraparien gainerako espeziei 

gagozkielarik, Red Natura 2000ren eremuan lan orokorra garatzeko planteamendua 

egin behar da, habia egiteko eremuak zehazteko, habitataren baldintzak ezartzeko 

eta populazioen monitorizazio estatistikoak aplikatzeko, betiere hurrengo urteetan, 

bost urterik behin, populazioen dinamikak alderatze aldera. Gainera, beharrezkoa 

izango litzateke miru gorriaren populazio negutarraren jarraipena egitea eta 

haren irizpide ekologikoak, mehatxuak eta bilakaera ikustea, momentuz 

urtero-urtero.  

� Leku zabaletako harrapariak: 2012koaren antzeko errolda bat egin beharra 

dago, proposatutako habitat egokitzapenerako neurriek emaitza positiborik 

ekarri duten zehazteko (baldin eta neurriak gauzatu badira). Errolda mota 

horiek 5 urterik behin egitea. 

� Harrapari harkaiztarrak: harrapari harkaiztar handien urteroko jarraipen 

programaren barruan, sai zuriak habiak egiteko tokien jarraipena eta eremu 

guztien monitorizazio/kudeaketa egin behar izango litzateke; era berean, sai 

arrearen eta belatz handiaren gaineko datuak eskuratu behar izango lirateke. 

Beharrezkoa izango litzateke belatz gorriaren populazioari eta habitataren baldintzei 

buruzko lehendabiziko errolda egitea eta monitorizazio tresnak ezartzea, haien 

populazioen joerak ebaluatzeko eta azaldutako arazoei aurre egiteko, 5 urterik behin.   

� Gaueko harrapariak: 2002an Bizkaiko gaueko harraparien errolda osoa 

argitaratu zen eta 2009an errolda metodologia garatu zen, mozoloaren 
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populazioetan izandako aldaketak antzemateko.  Gaueko harraparien 

gainerako espeziei eta zatari begirako antzeko protokolo bat aton liteke eta 

10 urterik behin errepikatu. Gainera, hontz handiari dagokionez, errolda 

zehatzak egin behar izango lirateke, bikote ugaltzailearen joerak atzemateko, 

5 urterik behin. 

� Pizidaeak: populazioaren jarraipena egitea 5 urterik behin.  

� Passeriformeak: interesgarria izango litzateke denboran eta espazioan lan 

sistematikoak eta aldizkakoak egitea, espezieen populazioen joerak ezarri 

ahal izateko.  Aranzadi Zientzia Elkartearen Eraztuntze Bulegoaren EMAN 

programa oso lanabes egokia da xede horri begira, Britainia Handian BTOk 

eskola handian garatzen diharduenaren antzekoa. Bizkaiko zenbait 

habitatetan EMAN estazioen sorrera diruz lagun liteke, talde honetan 

mehatxatuen dauden espezieen irizpide ekologikoei jarraituz. Gainera, 

espezie batzuek, esate baterako belatxingek errolden gaineko lan zehatzak 

behar dituzte, 10 urterik behin egin litezkeenak. 

� Mammalia intsektiboroak: esplorazioak egin behar izango lirateke desman 

iberiarraren erreferentzia berriak dauden eremuetatik hurbileko ibai eta 

erreka tarte batzuetan.   

� Mammalia kiropteroak: Populazioen eta aurrera eramandako neurrien gaineko 

jarraipena egiten segitu behar da. 

� Mammalia karniboroak: Bisoi europarrari dagokionez, bisoi amerikarrak 

trapetan harrapatzeko lana modu sistematikoan egiten ari da lehiaren 

arazoak desagerrarazteko, betiere espezie autoktonoaren datuak, habitatari 

buruzko baldintzak, populazioen joerak eta abar eskuratuz.  Espezie honen 

egoera oso larria da; beraz, oinarri-oinarrizkoa da bisoi amerikarra 

desagerrarazteko protokoloei eustea.  Halaber, beharrezkoa izango litzateke 

talde honetako populazioen jarraipen protokolo bat garatzea; hori 10 urterik 

behin errepikatu behar izango litzateke, joerak antzemateko. Lan horietako 

asko LIFE NAT/ES/001171 proiektuan garatuko dira; proiektu hori 2014-

2018ko aldian egikarituko da Espainiako estatuan, espezie hori 

kontserbatzeko, eta Bizkaiko Foru Aldundiak bertan parte hartzen du. 

� Mammalia karraskariak: errolda protokolo bat egin behar izango litzateke, 

populazioari buruzko aurreikuspenak eginez, talde honen populazio joerak 

ezartzeko oinarriak finkatzea ahalbidetze aldera. Arazoa sortzen da bizi 

estrategia zehatzetatik eratorritako urtetik urterako populazio aldaketetan; 

gauzak horrela, jarraipena epe laburreko aldietan egin behar izango litzateke, 

urtean behin, betiere oinarrizkoak izango diren estazio zehatz batzuk erabiliz. 

2.2.3. ESPEZIE EXOTIKO INBADITZAILEAK 

Espezie exotiko inbaditzaileak, bai floran bai faunan, biodibertsitaterako mehatxurik 

handienetariko bat dira; hori dela eta, beharrezko zeregina da inbasio biologikoen 
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gaineko jakintza handitzea, ekosistemetan eta espezie autoktonoetan dituen inpaktuak 

apaltzeko helburuarekin.   

Espainiako Estatuan 630/2013 Errege Dekretua onetsi da; haren bitartez, espezie 

exotiko inbaditzaileen katalogoa arautzen da Espainian, segurtasun juridiko handiagoa 

emateko eta ingurumenaren eta biodibertsitatearen babesa sendotzeko. Beste alde 

batetik, Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren Araudi baterako proposamen bat 

dago espezie exotiko inbaditzaileen sarrera eta hedapena prebenitzeko eta kudeatzeko.  

Onetsitako arautegiak Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 

42/2007 Legearen 61. artikulua garatzen du; ezarpen horren bitartez, espezie exotiko 

inbaditzailearen katalogoa sortu zen. Katalogo horretan biodibertsitateari arriskurik 

gehien dakarkioten espezieak sartzen dira eta zenbait neurri ezartzen dira, horien 

sarbidea prebenitzeko, kontrolatzeko eta desagerrarazteko.  

EAEn IHOBE ingurumen kudeaketarako sozietate publikoak eta Eusko Jaurlaritzaren 

Ingurumen eta Lurralde Politiketako Sailak zenbait agiri prestatu dituzte espezie 

exotiko inbaditzaileen gainean; horien artean fauna eta flora inbaditzaileari begirako 

diagnostiko bat.  

Life proiektua 7  garatu da, Eusko Jaurlaritzaren Biodibertsitate eta Ingurumen 

Partaidetzarako Zuzendaritzak sutatua, onuradun-koordinatzaile legez; egitasmoa 

Ihobe Ingurumen Kudeaketarako Sozietate Publikoaren lankidetzaz ari da garatzen, 

onuradun elkartu legez. Egitasmoaren izenburua honako hauxe da: Euskal Autonomia 

Erkidegoko estuarioen interes komunitarioa duten habitaten berreskurapena - 

LIFE08NAT/E/000055. Helburu nagusia hauxe da: gaur egun EAEn dagoen flora 

inbaditzailerik arriskutsuenetarikoa den Baccharis halimifolia espezieak hondatutako 

estuarioetako habitatak berreskuratzea. 

Bizkaiko Foru Aldundiak nahiz zenbait udalek eta elkartek proiektu eta egitasmo batzuk 

garatu eta aurrera eraman dituzte, espezie exotiko inbaditzaileen kontra borrokatzeko 

eta arazoaren berri izateko agiriak argitaratu dituzte. Beste alde batetik, Eusko 

Jaurlaritzak espezie exotiko inbaditzaileen estrategia garatzen dihardu.  

2.2.3.1. FLORA EXOTIKO INBADITZAILEA  

Flora inbaditzaileari dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiak 2010ean argitara eman zuen 

Bizkaiko flora aloktonari buruzko liburu bat 8 . Abiapuntu egokia da landare 

inbaditzaileak prebenitzeko, kontrolatzeko eta desagerrarazteko neurriak ezagutu, 

kudeatu eta aplikatu daitezen.  

                                                           
7 http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-life55/es/ 

8 Herrera, M. eta Campos, J.A. (2010) Bizkaiko flora aloktono inbaditzailea. UPV/EHUko Zientzia 
eta Teknologiaren falkultatea. Biologia Begetal eta Ekologia Saila. Botanikako Laborategia. 
Bizkaiko Iraunkortasunerako Institutua. Bizkaiko Foru Aldundia. 
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Argitalpen horretan jasotzen da guztira 376 taxon aloktono katalogatu direla Bizkaiko 

Lurralde Historikoan; esan nahi baita, EAEko flora osoaren % 15 inguru eta Euskal 

Autonomia Erkidegoan dagoen flora aloktono osoaren % 83,5.   

Katalogatutako espezieak 87 familiatakoak dira. Hona hemen garrantzitsuenak: 

Asteraceae (% 16,8), Poaceae (%12) eta Fabaceae (%4,8); horiek guztiek ugaltze eta 

barreiatze sistema konplexuak dituzte, eta, aldi berean, flora natiboaren familia 

garrantzitsuenak osatzen dituzte. Nabarmentzekoa da 12 familiak bakarrik espezie 

aloktono guztien %62 biltzen dituztela. 

Lamiaceae (%0,3) familia ez dago oso ordezkaturik flora natiboaren aldean, betiere 

neurriz gain ordezkaturik azaltzen diren bi famili hauei kontrajarriz: Amaranthaceae 

(%3,5) eta Solanaceae (%5,1). Beste alde batetik, familien %48,28 espezie bakar 

batek baino ez ditu ordezkatzen eta %1,7,2 bi espeziek. 

Lurraldeko espezie aloktono askoren banaketa eta ugaritasuna ez da homogeneoa, eta, 

bereziki lurraldearen beheko guneetan kokatzen dira, biztanle gune nagusiak dauden 

tokietan. Erregistratutako espezie aloktonorik gehien dituzten udalerriak honako 

hauexek dira: Bilbo, Barakaldo, Santurtzi, Portugalete, Ortuella eta Muskiz; hala eta 

guztiz ere, toki horietako espezierik gehienak zorizkoak dira eta landa ingurune 

artifizialetan agertzen dira bereziki. 

 

2. irudia:  Espezie aloktonoen kopurua km2 bateko UTM lauki bakoitzeko.  Granatea: >30. Laranja: 15-30. 
Horia: 7-14. Berdea: 3-6. Urdina: 1-2. Espezierik gehien dituzten eremuak populatuenak dira, altuera 
baxuan kokatuak. (Flora aloktono inbaditzailea Bizkaian. Herrera Gallastegui, M & Campos Prieto, J.A) 
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3. IRUDIA. INBASIO MAILAREN IRUDIKAPENA, BIZKAIKO UDALERRIETAN. NERBIOI ITSASADARRAREN 
INGURUAN KOKATUTARIK DAUDEN ETA BIZTANLE ETA BIDE AZPIEGITURA DENTSITATERIK GEHIEN 
DITUZTEN UDALERRIAK DIRA INBASIO MAILARIK HANDIENAK DITUZTENAK.  (Flora aloktono 
inbaditzailea Bizkaian. Herrera Gallastegui, M & Campos Prieto, J.A) 

Irudiotan ikus daiteke flora inbaditzailerik gehien dituzten Bizkaiko udalerriak: Muskiz, 

Ortuella, Santurtzi, Portugalete, Trapagaran eta Barakaldo. 

Bestelako taldeei dagokienez, Campylopus introflexus goroldioa, Hegoafrikatik datorren 

espeziea da eta gaur egun Europan hedatuz doa. EAEra pasa den mendeko 70eko 

hamarkadan iritsi zen eta ez dakigu inpakturik sorrarazten duen eta ea beste espezie 

batzuen lehiakidea den. Ikertu beharreko espeziea da, haren benetako egoera ebaluatu 

ahal izateko.  

Onddo inbaditzaileei dagokienez, aipatzekoa da gaiari buruzko informazio gutxi 

dagoela. Gehien ezagutzen dugun espeziea Clathrus archeri da eta, hala eta guztiz ere, 

ez da nahikoa, komunitate natiboetan duen inpaktuaren berri ez dagoelako eta ez 

dakigulako zein den kolonizatzen dituen ekosistemetan duen eragina. 

2.2.3.2. FAUNA EXOTIKO INBADITZAILEA 

Lurralde historikoan “Fauna exotiko inbaditzailea, Bizkaian” lana argitaratu da 9 ; 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Bizkaiko Iraunkortasunerako Institutuak eta Euskal Herriko 

Unibertsitateak koordinatutako azterlan bat da. Lan honen arabera, Bizkaiko espezie 

exotikoen zerrendan 2012ko apirilera arteko erregistro dokumentaturen bat duten 89 

                                                           
9  Rallo, A. eta García-Arberas, L. (2012) Fauna exotiko inbaditzailea Bizkaian. UPV/EHUko 
Zientzia eta Teknologia Fakultatea. Zoologia eta Animalien Biologia Zelularraren Saila. Ibaietako 
Faunaren Laborategia. Bizkaiko Iraunkortasunerako Institutua. Bizkaiko Foru Aldundia. 
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espezie sartzen dira eta beste 42  ere jasotzen dira, nahiz eta lurraldean haien 

presentzia egiaztaturik egon ez, baina bai inguruko edo hurbileko eremuetan; hori dela 

eta, azken horiek inbaditzailetzat jotzen dira potentzialki. Benetako presentzia duten 

ornogabeen eta ornodunen espezieen kopurua antzekoa da; presentzia potentziala 

dutenei dagokienez, ornogabe gehiago aurkitzen ditugu ornodunak baino, hau da, 29 

eta 13 espezie, hurrenez hurren. Zerrenda orokorrean sartutako 131etatik ia guzti-

guztiek benetako presentzia dute Bizkaian (%81,3) eta gehienak ornogabeak dira 

(%66,7). Lurreko artropodoak dira espezie exotikoen aberastasunik handiena azaltzen 

dutenak (43 espezie), eta horietariko gehienak intsektuak dira. Horien barruan, 

ohikoenak kakalardoak dira (koleopteroak) eta landare zorriak (hemipteroak), eta, 

neurri txikiagoan bada ere, tximeletak (lepidopteroak) eta inurriak (himenopteroak). 

Lan honetan sartutako espezie guztietatik 30 Bizkaian presentzia egiaztaturik duten 

animaliei dagozkie; aitzitik, gainerako 12ak ez dira lurraldean aipatutako espezieak, 

baina potentzialtzat hartu dira, bai Bizkai inguruko edo hurbileko eremuetan agertu 

direlako bai izaera inbaditzaileak kezka sortzen duelako.  

Ornodunen kopurua ere handia da: guztira 25 espezie aloktono identifikatu dira. 

Hegaztiak talderik ugariena dira (12 espezie). Hegaztiak talderik ugariena dira (9 

espezie). 

Espezie exotikoen kopururik handiena Uribe Kostari dagokio; izan ere, eskualde 

horretan hogei espezie exotiko baino gehiago aurkitu dira. 

 

 

4. irudia. Espezie exotikoen aipamen kopurua udalerrika. Espezie exotikoen erregistroen banaketa udalerri 
bakoitzean eta horietariko bakoitzean azaltzen den aipamen kopurua. Aloktonoen ugaritasunean ez da 
patroi zehatzik ikusten.  
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5. irudia. Espezie exotikoen kopurua eta aipamenak udalerrika. Mapa hau aurreko bien uztarketa bat da. 
Kode koloretsuen bitartez espezie exotikoen erregistroen banaketa irudikatzen da udalerrika, baina 
horietariko bakoitzean adierazitako kopuruak espezien kopuruari egiten dio men. Oro har, espezierik 
gehien dituzten udalerrietan erregistro kopururik handiena agertzen da, baina salbuespenak ere badaude, 
esate baterako Orozko (bertan 21 aipamen agertzen dira, 3 espezie aloktono desberdinenak) edo Zeanuri 
(bertan 7 erregistro agertzen dira beste horrenbeste espezierenak). 

“Fauna exotiko inbaditzailea Bizkaian” azterlanak espezie horiek kudeatzeko oinarrizko 

jarraibideak ematen ditu: 

� Kudeatu beharreko lurraldeko espezie exotikoen zerrendaren berri izatea, bi 

inbentariotan banaturik: jadanik gure artean daudenak eta iristeko daudenak.  

� Duten arriskugarritasunaren arabera sailkatzea. 

� Jarduketa alternatibak aurkeztea: haien etorrera prebenitzea eta ekiditea, 

haien errotzea saihestea, banaketa eremua ez handitzea lortzea, 

desagerraraztea, kontrolatzea, betiere benetako kostu aurreikusiak kontuan 

hartuz. 

Bizkaian azaltzen diren espezie aloktonoetatik 13 Europako lehendabiziko 100 

txarrenen artean daude DAISIEko katalogoan.  

Hona hemen Bizkaian inbaditzailetzat har daitezkeen espezieak; izan ere, espezie 

hauek beste batzuekin lehiatzen dira eta horiek baztertzen dituzte, euren banaketa 

eremua handituz: 

� Anguillicoloides crassus 
� Potamopyrgus antipodarum 
� Dreissena polymorpha 
� Pacifastacus leniusculus 
� Procambarus clarkii 
� Varroa destructor 
� Acanthoscelides obtectus 
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� Leptinotarsa decemlineata 
� Periplaneta americana 
� Corythucha ciliata 
� Bemisia tabaci 
� Aphis(Aphis) gossypii 
� Eriosoma lanigerum 
� Macrosiphum(Macrosiphum) euphorbiae 
� Unaspis euonymi 
� Ctenarytaina eucalypti 
� Vespa velutina subespecie nigrithoraxdu 
� Cacyreus marshalli 
� Frankliniella occidentalis 
� Gobio lozanoi 
� Columba livia 
� Neovison vison 

 

Aurreko zerrenda horretan Asiako liztorra eta zebra muskuilua sarturik daude; 
aipatutako liburuan beste eremu batzuetan agertzen ziren inbaditzaile gisa, baina 
egiaztatu da Bizkaian ere badaudela. Espezieak kontrolatzeko eta eremu berriak 
inbaditzea saihesteko jarduketa zehatzak garrantzi handikoak dira. Espezie horien 
kasuan, zebra muskuiluaren kudeaketa URAk dauka esleituta; Asiako liztorrari 
dagokionez, aldiz, Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen eta Nekazaritza Sailek egiten 
dute, era koordinatuan.  
 

2.2.3.3. ZEBRA MUSKUILUAREN HEDAPENA KONTROLATZEKO EKINTZA 

PLANA EAE-N  

EAEko fauna exotikoaren diagnosiak bere lehentasunezko jarduketen artean jasotzen 

duenari jarraiki, zebra muskuilua isurialde kantauriarrera eta hezegune naturaletara 

iristea saihestu beharra dago. Espezie inbaditzaile honen kontrola, beraz, 

lehentasunezkoa da eta horrexegatik garatu da haren hedapena kontrolatzeko ekintza 

plana. 

Espezie honen inbasioaren ondorioz sortutako arazo nagusiak honako hauexek dira: 

� Bibalbio natiboen gaineko inpaktuak. 

� Landareen eta animalia bentonikoen gaineko inpaktuak. 

� Ur kalitatearen gaineko inpaktuak. 

� Arrantzaren eta basoko faunaren eta floraren gaineko inpaktuak.  

Atal honetan laburbildu da zer jasotzen duen plangintzak eta batez ere zehazten da 

zeintzuk diren kontrolerako proposatutako neurri nagusiak. 

Zebra muskuiluaren gaur egungo egoera EAEn eta Bizkaian 

Zebra muskuiluak 2012an izandako presentziaren ondorioz lortutako emaitzek 

egiaztatzen dute EAEko lurraldearen barruan hedatzen jarraitu duela. Arratia ibaian 
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larbak aurkitu dira, Undurragako urtegiaren uretan behera eta Zadorra ibaian; gainera, 

bi urtegietan ere larbak erregistratu ziren. Aurreko urteetan bezala, larben presentzia 

erregistratu zen Sobrón-eko urtegian. Ale heldua aurkitu ziren Arratia eta Ibaizabal 

ibaietan eta Undurraga eta Ullibarri-Ganboa izeneko urtegietan. Era berean, lehenengo 

aldiz ale helduak aurkitu ziren Arrigorriagatik hurbil dagoen Mendikosolo izeneko 

urtegian. 

2012. urtearen amaieran, Bizkaian ukitutako urtegiak honakoak izan ziren: 

� Undurraga: larbak agertu dira laginketak egiteko kanpaina guztietan. Halaber, 

ale helduak antzeman ziren urtegiaren inguruetan nahiz atzealdean. 

� Urrunaga (urtegiaren atzealdea Bizkaian dago): larbak agertu dira langiketak 

egiteko kanpaina guztietan. Ale helduak antzemateko jarraipenetan aleak 

atzeman ziren urtegiaren perimetro osoan. 

� Mendikosolo: Arrigorriagaren uretan gora kokatutako urtegi honetan ale 

helduak antzeman ziren 2012ko irailean.  

2012. urtearen amaieran Bizkaian ukitutako ibaiak honakoak ziren: 

� Arratia ibaia: ubide honetan larbak antzeman ziren 2012. urtean egindako 

kanpaina guzti-guztietan. Ale helduen presentziari zegokionez, Undurragako 

urtegiaren uretan behera egindako laginketa guztietan antzeman ziren, tarte 

batean izan ezik.  Urtegiaren uretan gora laginketak egindako tartean ez zen 

ale heldurik antzeman. 

� Ibaizabal ibaia: ale helduak aurkitu ziren dentsitate baxuan eta tamaina 

nahiko handirekin ibai honetako bi laginketa estaziotan. 

 

2013. urtean haien presentzia baieztatu da Nerbioi ibaian eta Basauriko udal 

mugartean, Lapatza eta Arizko industrialdearen parean, eta 2014. urtean URA Uraren 

Euskal Agentziak bibalbio honen presentzia antzeman du Lekubasoko urtegian, 

Galdakaoren barruan.   

Herri administrazioek hedapena urritzeko hartutako neurriak 

Hona hemen zebra muskuiluaren hedapena saihesteko helburua duten arautegia 

garatu duten herri administrazioak:  

Bizkaiko Foru Aldundia 

Bizkaiko Foru Aldundiak zebra muskuilua kontrolatzeko neurriak jasotzen dituzten 

honako agindu hauek eman ditu argitara: 

2860/2011 Foru Agindua, ekainaren 16koa, 2011. urteari begira karramarroaren 

aprobetxamendua (Pacifastacus leniusculus) arautzen duena Bizkaiko Lurralde 

Historikoan. 
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� 8. artikulua. Zebra muskuiluaren kontrola: arrantza tresnak desinfektatzeko 

derrigorrezkotasuna.    

Nekazaritzako foru diputatuaren 913/2012 Foru Agindua, otsailaren 21koa, 2012. 

urteari begira arrantza kontinentalaren epe baliodunei eta debekualdiei buruzkoa 

Bizkaiko Lurralde Historikoan:   

� 5. artikulua: beitak, amuak eta hariak: zebra muskuilua beita modura 

erabiltzeko debekua.  

� Neurri zirkunstantzialak: Arratia ibaiaren debekualdia luzera osoan, 

Undurragako urtegia sartuz, Ibaizabal ibaian urak isuri arte. 

Uraren Euskal Agentzia 

� Zebra muskuiluak infektatutako ur masetan erabilitako itsasontziak eta 

ekipoak desinfektatzeko protokoloa ezartzen du. 

Ebroko Konfederazio Hidrografikoa 

2007ko maiatzaren 15eko ebazpena, nabigatzeko arauak aldarazten dituena zebra 

muskuiluaren hedapenagatik, eta Ebroko arroan urtegien sailkapen berria ezartzen 

duena: 

� Desinfekzioaren protokoloa betetzeko derrigorrezkotasuna ezartzen da 

nabigazioari lotutako jardueretan. 

� Nabigatzeko Adierazpen Arduratsua izapidetzeko aurkeztu beharreko 

prozedura eta dokumentazioa ezartzen da.  

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa 

� Nabigazio eta flotaziorako adierazpen arduratsuaren eredua jasotzen da. Hura 

izapidetzeko arauak jasotzen dira. 

Antzeko neurriak jasotzen dituzte, era berean, Arabako eta Gipuzkoako foru aldundiek. 

Zebra muskuiluaren kontrolean inplikazioa duten erakunde guztiak koordinaturik daude 

eta elkarrekin lan egiten dute, indarrak bateratzeko eta ezagutzak partekatzeko; 

gauzak horrela, espezie inbaditzaile honen kontrako borroka eraginkorrago bihurtzen 

da.  

Zebra muskuiluaren hedapena kontrolatzeko plangintzan jasotako neurriak 

Plangintzak epe labur eta ertainean ezarritako neurri guztien gaineko ikuspegi osoa 

ematen du. Espeziearen aurka jarduteko ezarpenak jasotzen ditu 2013. urtetik 2015. 

urtera bitartean. 

Neurriak antolatzeko taldeak honako hauek dira: 
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� 1. TALDEA: EAEn zebra muskuiluaren populazioen jarraipena egiteko 

neurriak. 

� 2. TALDEA: Zebra muskuiluaren gaineko ezagutza ikertzeko eta hobetzeko 

neurriak Euskal Autonomia Erkidegoan. 

� 3. TALDEA: Zebra muskuilua EAEko ur masetan hedatzeko arriskua apaltzeko 

neurriak. 

� 4. TALDEA: Azpiegituren gaineko jarduketak EAEn. 

� 5. TALDEA: Zonak edo espezieak kontserbatzeko zereginari dagozkion 

neurriak. 

� 6. TALDEA: Zabalkunde, prestakuntza eta sentsibilizazio neurriak. 

� 7. TALDEA: Koordinazio neurriak. 

2.2.3.4. DIAGNOSTIKOA 

Fauna eta flora exotikoaren gainean dauden datuak aztertuta, lehentasunen 

hurrenkera ezartzeko premia antzematen da, betiere arriskuaren azterketatik abiatuz. 

Azterketa hori egin behar izango da inpaktuak ekonomiari, gizarteari, biodibertsitateari, 

erabilerei eta apaltze kostuei ekarriko dizkien eraginak ebaluatuz. Gauzak horrela, 

ezarri behar izango da zein espezieren gainean aplikatu behar dira kudeaketa ekintzak, 

betiere alerta eta prebentzio sistema bat jasoz. Gaur egun zeregin horiek honako 

espezie hauei begira betetzen dira: Fallopia janopica, Baccharis halimifolia. 

2.3. EKOSISTEMAK 

2.3.1. JATORRIZKO BASOAK  

Bizkaiko landarediaren mapan ageri denez, zuhaitzek betetzen dute lurraldearen 

azaleraren erdia baino gehiago, eta oihantzeak ditugu nagusi guztizko ehunekoan.   

Hostozabalei dagokienez, esan behar da zuhaitz-mota horrek betetzen duela azalerarik 

handiena, 10.598 ha, hain zuzen ere, "baso atlantikoa" izenekoa eratuta. Baso 

atlantikoaren barruan, bertako espezie batzuk hazten dira, besteak beste, haritzak, 

gaztainondoak, haltzak, eta urkiak. Bestetik, arteak (Quercus ilex) 5.207 ha betetzen 

ditu; pagoak (Fagus sylvatica) 4.237 ha betetzen ditu, eta gurean bizi diren haritzek 

(Quercus robur, Quercus petraea, Quercus pyrenaica, Quercus pubescens eta Quercus 

faginea), 2.726 ha-ko azalera betetzen dute guztira. Azkenik, zalduek edo ibarbasoek, 

gaztainadiek, urkidiek haltzadiek eta abarrek 2.223 ha betetzen dituzte. 

Basoak biodibertsitate-gune garrantzitsuak dira, aberastasunez josita daude zorupetik 

adaburuetaraino eta ornogabe, ornodun eta landare ugari bizi dira haietan.  

Basoetan garatu diren erabilerak direla eta, gaur egun oso zaila da baso heldurik 

aurkitzea. Biziki garrantzitsua da basoak identifikatu eta sailkatzea adierazle jakinen 
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arabera, zaintzea eta basoen garapena bultzatzea eta kudeatzea, ekosistema konplexu 

eta izugarri baliotsuak direla aintzat hartuta, basoak aberastasun handiko guneak 

direlako. 

Bizkaian aurki ditzakegun baso-egituren artean, artadi kantauriarrak oso arruntak 

ditugu, batik bat, silizikolak, hau da, artadi kantauriarretan bakanenak eta gehien 

andeatuta daudenak gure lurraldean (Gorliz eta Armintza artean, Sopeñan, artelatzen 

ondoan ageri direnak, esaterako Arraiz mendian, Armintzatik hurbil hedatzen direnak 

eta Markina aldekoak).  

Harizti mesofitikoa ere arrunta da Bizkaian. Nolanahi ere, lurraldeko lurzorurik 

onenetan hazten denez, ikaragarri murriztu zaio jatorrizko hedadura historian zehar 

eta, gaur egun haritz-baso txikiak edo haritz-talde bakanak idoro ditzakegu 

landazabaleko paisaian edo haranetako lur behereetan. Gaurdaino iraun duen baso-

mota horren adibide bat Arratzuko hariztia dugu, Urdaibaiko Biosferaren Erreserban.  

Harizti azidofiloaren hedadura-eremu potentziala zabalena da jatorrizko baso-mota 

guztien artean. Hala eta guztiz ere, harizti horren hedadura oso urria da, bere 

antzinako eremua erruz erabili delako hainbat ustiapen-jardueratan, lehen 

abeltzaintzan eta nekazaritzan eta geroago baso-ekoizpenean. Azalera txikikoak diren 

arren, mota horretako harizti batzuk badaude Ordunteko mendilerroaren iparraldeko 

hegalean, Oizko mendigunean eta Bizkaiko udalerri batzuetan. 

Erkamezti kantauriarrari gagozkiola, Bizkaian, Nafarroa-Arabako barrutian ageri diren 

baso bakarrak Urduñako barrendegian hazten dira eta eskualde horretan bertan, batez 

ere, Salbadako mendilerroaren ipar-ekialdeko hegaletan, baso-mota horren alerik 

onenak aurki ditzakegu. 

Pagadiak Gorbeian, Durangaldeko mendietan eta Salbadako mendilerroan ere hedatzen 

dira, oraindik ere kalitate oneko baso batzuk ageri direlarik. Haien artean, nagusi dira 

harkaiztegi karstikoetan hazten direnak eta oso erraz antzematen dira Anbotoko 

gailurrerian, alboko mendietan eta Itxinan. Salbadako mendilerroan, ostera, 

kareharriaren ezaugarriak beste batzuk direnez gero, gune karstikoetan bizi ez diren 

pagoak aurkituko ditugu. 

Haltzadiak funtsezkoak dira, besteak beste, uraren zikloan parte hartzen eta ibaiertzeko 

ekosistemari eusten diotelako. 

2.3.2. ISTINGAK ETA BESTE HABITAT HIDROTURBOSO BATZUK 

Briofitoen habitat garrantzizkoenetako bat istinga dugu. EAEn, istingak agertzen diren 

eremu guztietatik, hiru nabarmendu behar ditugu, bertan dauden istingen 

kopuruagatik: Gorbeiako mendigunea, Ordunteko mendilerroa eta Izkiko mendiak. Hiru 

horietan, Gorbeiako mendigunean agertzen da istinga gehien, hain zuzen ere, 115.  

Gorbeian, istingen hedadura ez da era batekoa; aitzitik, leku batzuetan multzokatzen 

dira, bigarren mailarainoko ur-ibilguen (erreken) bidezko lotura hidrologikoa dutelako. 
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Mendigune horretan aurki dezakegu Euskal Autonomia Erkidegoko istingen 

dentsitaterik handiena; izan ere, bertako azalera osoaren % 10ean, gutxi gorabehera, 

istingak agertzen dira. Larreder-Pagomakurre sistemaren azalera osoa 707 ha 

ingurukoa da eta 49 istinga aurkitu dira; hala istingen azalera, gutxi gorabehera, 70 

ha-koa da. Beste alde batetik, Ordunteko ELG (Erkidegoko Leku Garrantzitsua) 10 

eremuaren barruan Pozonegro sistemak 773 ha-ko azalera dauka, eta bertan 68 istinga 

aurkitu dira, gutxi gorabehera, 36 ha-ko azalera betetzen dutela. Ordunteko ELGn, hain 

zuzen ere, hepatiko edo gibel-belarren 3 taxon eta goroldioen 18 taxon bizi dira. 

Gainera, Biologiaren ikuspegitik, istingetan bizi diren briofito ugari interes handikoak 

dira, bitxiak direlako edo mehatxatuta daudelako, eta bestetik, Europako 

zohikaztegietan berezkoak diren espezie batzuentzako aterpeak dira istingak, aurreko 

habitatak oso urriak direlako iberiar penintsulan. 

Azpimarratu behar dugu Bizkaiko Foru Aldundia Life proiektu bat koordinatzen ari dela, 

Ordunte iraunkorra 11
 izenekoa. Egitasmo horrek jasotzen dituen ekintzen artean, 

aipatzekoa da Zalamako zohikaztegia leheneratzea eta abeltzaintza antolatzea, eremu 

garrantzitsu horretan ageri diren istinga eta esfagnal ugari babesteko. Egitasmoaren 

indarraldia 2012. urtean hasi eta 2017. urtera artekoa izango da.  

2.3.3. HABITAT MEHATXATUAK 

Natur Ondare eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legeak Galtzeko Arriskuan 

dauden Espainiako Habitaten Katalogoa sortu zuen. Katalogo hori eratzen denean 

(oraindik ere ez da arauzko eran antolatu), bertan jasoko dira galtzeko arriskuan 

dauden habitatak, babesteko eta zaintzeko berariazko neurriak behar dituztelako. 

Legeak dioenari jarraiki, zaintzeko eta leheneratzeko estrategiak garatu behar dira 

galtzeko arriskuan dauden habitatak babestu eta leheneratzeko planen edo kudeaketa-

tresnen ereduzko esparru gisa. 

Katalogo horretan jasotzeko, habitatek, gutxienez, ondoko irizpideetako bat bete 

beharko dute: 

� Hedadura-eremua oso murriztuta izatea eta murrizten egotea. 

� Jatorrizko hedadura-eremuaren gehienean, suntsidura pairatu izana. 

� Jatorrizko hedadura-eremuaren gehienean, osaera, egitura edo funtzio 

ekologikoen narriadura izugarria pairatu izana.  

� Hedadura-eremuaren zati handi batean, epe laburrean edo ertainean 

eraldaketa itzulezina pairatzeko arrisku handia izatea.  

                                                           

10 Bizkaiko Foru Aldundia. Ordunte Kudeatzeko Plana. 
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9146&idioma=EU&dpto_
biz=9&codpath_biz=9|7309|7618|9146  

11http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7620&idioma=EU&dpto
_biz=9&codpath_biz=9|7309|7618|7620  
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Oraindik ere gertatu barik dagoenez, irizpideok ezin izan dira kontuan hartu Estrategia 

horretan. Hala ere, laster taxutuko da eta, beraz, aipatutako irizpideak aintzat hartu 

beharko dira Bizkaiko plangintzan eta kudeaketan. Era berean, beharrezko neurriak 

hartu behar izango dira, Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 

Legean esaten denez, atzeraldia geratu eta galtzeko arriskua saihesteko, tresna 

egokiak zehaztuta.  

Bizkaian ageri diren erkidegoko intereseko habitatei gagozkiela, ondoko datuak eman 

behar dira:  

Bizkaiko 
LHren azalera 

(Ha) 

Lehentasunezko habitatak 
dituzten poligonoen azalera 

(Ha) 

Lehentasunezkoak ez diren 
habitatak dituzten poligonoen 

azalera (Ha) 
Guztira 

221.463, 93 
7.725,38 51.095,65 58.821,03 

% 3,48 % 23,48 % 26,5 

2. taula. Erkidegoko intereseko habitaten azalerak Bizkaiko Lurralde Historikoan  
(Iturria: Eusko Jaurlaritza). 

Askotan, goian aipatutako habitaten kudeaketa hertsiki lotuta dago espezieen 

zaintzarekin eta, horregatik, egokiena izan liteke ekosistemen kudeaketa eta zaintza 

uztartzen dituzten agiriak lantzea. 

Habitat-mota batzuei dagokienez, habitataren kudeaketa oso korapilatsua gerta daiteke 

eboluzioaren ikusmoldetik garatzen bada edo espezie batzuk (florakoak zein 

faunakoak) lehenesten badira beste batzuen aldean. Ildo horretan, aukera ona izan 

daiteke jakintza-arlo anitzeko lantaldeak eratzea habitat bakoitzaren arazoen gaineko 

ikuspegi orokorra izateko eta Europar Batasunaren artezpideak betetzeko modurik 

egokiena zein den eztabaidatzeko. Lan horretan, komeniko litzateke Bizkaian ageri 

diren lehentasunezko habitatetatik hastea. 

Eusko Jaurlaritzaren ekimenez, hainbat agiri landu dira ondoko habitaten zaintza-

egoerari buruzko lehen ebaluazioa eskuratzeko: 

� Habitat hidroturbosoak 

� Kostaldeko habitatak 

� Baso-habitatak 

Agiri horietan, habitaten zaintza bideratzeko ekintzen proposamenak jasotzen dira. 

Interesgarria litzateke proposamen horiek aintzat hartu eta abian jarriko balira, Habitat 

Zuzentaraua dela bide hartutako konpromisoei erantzuteko helburuz. 

2.3.4. MILURTEKO EKOSISTEMEN EBALUAZIOA  

Bizkaian eta Euskal Autonomia Erkidegoan, Milurteko Ekosistemen Ebaluazioak helburu 

dauka Nazio Batuen nazioarteko programa zientifikoaren kontzeptuzko esparrua eta 

metodologia garatzea. Beste alde batetik, Nazio Batuen programaren xede nagusia da 

jakintza zientifikoa sortzea ekosistemetan gertatzen ari diren asalduren ondorioei buruz 
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(gehienbat lurralde-politikek sorrarazten dituzte asaldura horiek), eremu publikoan 

nahiz pribatuan baliatzeko; era berean, ondorioei erantzuteko proposamenak aurkeztu 

nahi ditu programak. Arlo horretan, oso aintzat hartzen dira ekosistemek eskaintzen 

dizkiguten zerbitzuak eta bereziki aztertzen dira giza jarduerek zerbitzuoi zelan eragiten 

dieten. 

Proiektuak tresna baliagarria izan behar du giza jarduerek ekosistemetan duten eragina 

saihestu edo gutxiagotzeko lehentasunezko ekintzak identifikatzearren. Beste alde 

batetik, natur ondarearen zaintza eta erabilera iraunkorra bideratzeko onuragarriak 

diren politikak eta ekintzak nabarmendu nahi dira. Gainera, plangintza egiteko eta 

kudeatzeko tresnak sortu nahi ditu eta etorkizuneko ikuspegiak (egoerak) eskaini 

ekosistemetako zerbitzuen jarioari eragiten dioten ondorioen inguruan. 

Hala, proiektuen helburu zehatzak ondokoak dira: 

� Ekosistemetako zerbitzuen egungo egoeraren gaineko azterketa orokorra 

egitea, dagokion lurralde-eremuan. Ekosistemek eskaintzen dituzten 

zerbitzuetan azken mende laurdenean gertaturiko aldaketak edo joerak 

(positiboak ala negatiboak) aztertuko dira.  

� Aldaketa-eragile zuzenak eta zeharkakoak zehaztea eta zenbatestea eta 

natur inguruneak gizarteari eskaintzen dion zerbitzu-jarioarekin zer-nolako 

lotura duten aztertzea. 

� Lurraldeko plangintza eta kudeaketa bateratuari lotutako erabakiak hartzeko 

irizpideak zehaztea eta tresnak zein ereduak sortzea. 

� Ekosistemei eta ekosistemek eskaintzen dituzten zerbitzuei eragiten dieten 

erabakien ondorioak aurretiaz antzeman ahal izateko egoera orokorrak 

sortzea. 

� Erantzuteko aukerak identifikatzea, giza garapenari eta ingurumenaren 

iraunkortasunari lotutako helburuak erdiesteko. 

� Natur ingurunearen eta ekosistemen balioa aintzatestea euskal herritarren 

aurrean. Natur ingurunearen egoeraren jakintzatik abiatuta, herritarrentzako 

ekintzak eta politikak gertatu eta garatzea. 

� Nazio Batuen Milurteko Ekosistemen Ebaluazioari buruzko mezu nagusiak eta 

emaitza garrantzitsuenak zabaltzea Euskal Autonomia Erkidegoan.  

Aurrekoez gain, Nazio Batuen Milurteko Ekosistemen Ebaluazioaren proiektuak beste 

helburu batzuk jasotzen ditu Bizkaian (oraingoz, Euskal Autonomia Erkidegoan), 

besteak beste, ekosistemek eskaintzen dituzten funtzio eta zerbitzu jakin batzuk 

kuantifikatu eta ebaluatzea lurraldeko kudeaketa iraunkorraren alde erabiltzeko, GIS 

programen bidez.   

Hori garatzeko, ondoko urratsak egin dira: 
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� Lurraldea banatzeko erabili diren ingurumen-unitateak definitzea eta 

kartografiatzea. EUNIS Habitaten mapan (1:10.000) ageri diren habitatak 

guztira 25 unitatetan jaso dira. 

� EAEko ekosistemek eta ingurumen-unitateek eskaintzen dituzten zerbitzu 

nagusiak identifikatzea.  

� Ingurumen-unitateak ebaluatzea aztertutako zerbitzu bakoitzeko, unitate 

bakoitzak dena delako zerbitzua emateko ahalmenik ote daukan kontuan 

hartuta. Datu kuantitatiboak erabiltzen dira, 1etik 5erako eskala batean 

adierazita (1 balioak adierazten du ingurumen-unitateak ez duela zerbitzua 

eskaintzen edo oso modu apalean eskaintzen duela eta 5 balioak zerbitzuaren 

gehieneko eskaintza adierazten du ). 

� Zerbitzuak kartografiatzea eta zerbitzuen ‘hotspot’ guneak identifikatzea.  

‘Hotspot’ guneak ditugu zerbitzuaren eskaintza handiena duten eremuak. 

Orain arte, ondoko zerbitzuak kartografiatu dira: 

� Dibertsitatearen zaintza 

� Karbonoaren metaketa 

� Ziklo hidrologikoaren erregulazioa 

� Aisialdiko erabilera 

Bizkaian egin diren lanetan oinarrituta 12 , Bilboko metropolian, Urdaibain, Lean eta 

Urkiolan, biodibertsitate gehien duten lurraldeko eremuak ondorioztatu dira, kontrol 

hidrologikoaren zaintzari, biomasa eta lurzoruko karbonoaren metaketari eta aisialdiko 

erabilerari dagokienez. Lortutako emaitzek garrantzi handia izan dezakete lurraldea 

kudeatzeko, lehentasunezko eremuak direlako ekosistemek eskaintzen dizkiguten 

zerbitzuetan; hala, hainbat erabilera mugatu daitezke eremu horietan edo, bestela, 

erabilera jakin batzuen eragina apaltzeko neurriak edo ekologia leheneratzeko neurriak 

har daitezke haietan13.   

2.3.5. IUCN ERAKUNDEAREN EKOSISTEMEN ZERRENDA GORRIA 

Natura Zaintzeko Nazioarteko Erakundeak (IUCN ingelesez) estandar berria garatu du, 

Ekosistemen Zerrenda Gorria izenekoa, munduko ekosistema guztien ingurumen-

arriskuak neurtu eta haien unean uneko egoera zein den jakiteko.  Ekosistemen 

egoeraren jarraipen egokia eginez gero eta arriskuan dauden ekosistemak antzemanez 

gero, gobernuek, industriek eta tokiko komunitateek errazago izango dute “inbertsio 

zentzudunen inguruan erabakitzeko jarrera egokia izatea, ingurumen-kudeaketa 

iraunkorra sustatzeko xedez”.   
                                                           
12 http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=22&idioma=eu  

13  Onaindia, M. Peña, L. Rodriguez-Loinaz, G. (2010) “Evaluación de los servicios de los 
ecosistemas como base para la gestión sostenible del territorio”. Iraunkortasun Foruma. 
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IUCN erakundearen Ekosistemak Kudeatzeko Batzordeak eta Programak garatzen eta 

artezten dute elkarlanean Ekosistemen Zerrenda Gorria, IUCNren Espezieak Bizirauteko 

Batzordearen eta Espezieen Programa Globalaren laguntzaz.  Esandako guztiek 

lankidetzan jarduten dute Ekosistemen Zerrenda Gorria mundu osoan, eskualdeetan 

eta herrialdeetan indartzen eta sustatzen. Horretarako, baterako jarduerak gauzatzen 

dituzte tokiko eragileekin eta ekimena zabaltzen dihardute politika publikoen 

kudeatzaileen artean. 

Zerrenda berria IUCN erakundearen Espezie Mehatxatuen Zerrenda Gorriaren 

eraginpean gertatuko da eta, hortaz, Ekosistemen Zerrenda Gorriak identifikatu egingo 

du ekosistema jakin bat kaltebera den, arriskuan dagoen edo arrisku larrian dagoen.  

Horrez gain, arriskuen ebaluazioa egiteko metodologia mundu osoan erabiltzeko 

modukoa izango da, lehorreko ekosistemetan, ur gezakoetan eta itsasoko 

ekosistemetan.  

Zerrenda Gorriaren helburu nagusia munduko ekosistema guztiak ebaluatzea da (2025. 

urteko xedea), kontinenteetan nahiz arro ozeanikoetan. Horiek horrela, ekosistema 

jakin batek dauzkan ingurumen-arriskuak ebaluatzeko asmoz, ekosistemen egoera 

tokiko esparruan, herrialdean, eskualdean eta munduan ebaluatzeko prozedura 

estandarizatua ezarri da. Prozedura horren bidez, aise definitu ahal izango da 

ekosistema batek kolapsoa izateko arrisku bizia daukan, kaltebera den, arriskuan 

dagoen edo arrisku larrian dagoen. Ebaluazioan, jatorrizko eremuaren galera 

zenbatetsiko da eta andeatzearen ebidentziak zein ekosistemak pairatutako beste 

aldaketa handi batzuk aztertuko dira. Azterketa egin ostean, ekosistemak arriskuen 

ebaluazioaren inguruko kategoria eta irizpide hauen arabera sailkatuko dira: 

 

Ekosistema baten zortzi arrisku-kategoria horietan, hiru atalase kuantitatiboetan 

oinarrituta esleitzen dira: arrisku larrian (CR), arriskuan (EN) eta kalteberak (VU). Hiru 

kategoria horien eraginpean dauden ekosisteman mehatxatutzat jotzen dira. 

Gainerako kategoriak kualitatiboak dira eta ondoko kasuetan erabiltzen dira: 

- 1) ekosistemak ezin dira sailkatu lehen aipatutako hiru arrisku-maila edo 

kategorietako irizpide kuantitatiboen arabera (NT, ia mehatxatua) 

- 2) ekosistemak ezin dira ezbairik gabe sailkatu irizpide kuantitatiboei jarraiki 

(LC, kezka txikia) 

- 3) ekosistemen inguruko datu gutxi daude irizpideen arabera sailkatzeko (DD, 

datu ez-nahikoak) 

- 4) ekosistemak ez dira oraindik ebaluatu (NE, ez da ebaluatu). 
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Bada kategoria osagarri bat (CO, kolapsatuta) eta hedadura osoan funtsezko 

ezaugarriak eta eginkizun funtzionalak galdu dituzten ekosistemetan erabiltzen da. 

Kategoria hori IUCN erakundeak 2001. urtean espezieen kasuan proposatu eta 

erabiltzen den iraungita (EX) mailaren parekoa da.  

IUCN erakundearen Ekosistemen Zerrenda Gorriaren kategoria eta irizpideen 

ezaugarririk behinenak ondokoak dira:  

� Jendeak erraz ulertzen ditu eta politika publikoen kudeatzaileek aise 

erabiltzekoak dira.  

� IUCN erakundeak landutako Espezieen Zerrenda Gorrian jasotako kategoria 

eta irizpideekin bat datoz (zerrenda horretan, iraungitze-irizpideak jasotzen 

dira) eta horien osagarriak dira. 

� Kategoriak gardenak, objektiboak eta, zientziaren ikuspegitik, zorrotzak dira. 

� Irizpideak lehorreko ekosistemetan, itsasokoetan, ur gezakoetan eta lur 

azpikoetan balia daitezke. 

� Zenbait eskalatan erabil daitezke (tokiko esparruan nahiz mundu-mailan) eta 

zenbait espazio-bereizmenetan (xehea zein larria). 

� Datu historikoak eta argibide berriak balia ditzakete. 

� Kategoriak esplizituak eta argiak direnez, arrisku-ebaluazioek lagundu 

dezakete zaintza, lurzoruaren erabilera eta inbertitzeko lehentasunen 

inguruko erabakiak hartzen.  

� Goranzko arrisku-joerak eta funtzioen galerak islatzeko ahalmena dute eta 

azkenak erraz kuantifikatu eta monitorizatu daitezke. 

� Ekosistemak erkatzeko prozedura estandarizatua osatzen dute. 

Kategoria eta irizpide horiek guztiak erabiliz gero, ekosistema jakin bat kolapsatzeko 

eta funtzioak eta zerbitzuak galtzeko arriskuaren gaineko ebaluazio objektiboa eta 

gardena gauzatu ahal izango da eta aurrerantzean ere egin ahal izango da. 

Ebaluazioek alderagarriak izan behar dute eskualdeen artean eta denbora-sasoi 

desberdinen artean. Eskala orokorrean, IUCN erakundeak munduko lehorreko, ur 

gezako, itsasoko eta lur azpiko ekosistemen egoera zehaztuko du, helburua dela 2025. 

urtean guzti-guztiak ebaluatuta egotea. Arrisku-mailak zehazteko irizpideak hainbat 

alderditan funtsatuko dira, besteak beste, ekosistemen hedaduraren aldaketan, 

eremuaren murrizketa edo funtzioen galeran, lehenaldian edo orainaldian, eta gertaera 

horien arrazoien gaineko jakintza eskuratzean. 

Antzeko jarduerak gauzatuko dira herrialdeetan eta eskualdeetan, baina IUCN 

erakundeko eta bere batzordeetako kideek zuzenduko dituzte jarduera horiek guztiak, 

laguntzaileen sareekin laguntzaz. Ekosistemen Zerrenda Gorriak, direla tokikoak, 

herrialdekoak edo eskualdekoak, nornahik eskuratzeko moduan jarriko dira lineako 

datutegi batean, egindako azterlanen paper-zorro edo album gehigarri moduan, IUCN 
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erakundearen hiru hizkuntza ofizialetan (gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez), 

herrialdeetako lehenespenei jarraiki. 

IUCN erakundearen Ekosistemen Zerrenda Gorria dela tarteko, bost helburu nagusi 

lortu nahi dira: 

1. Munduko ekosistemak sailkatzea eta guztien uneko egoera dokumentatzea.  

2. Ekosistema mehatxatuak ez ezik, zaintza-egoera onean daudenak ere 

nabarmentzea, azkenen gaineko kudeaketa aktibo eta arrakastatsua bideratu 

delako. Hala, bide batez, ekosistemak kudeatzeko jarduera bikainak ere 

aintzatetsiko dira. 

3. “Idazkaritza” eratzea Ekosistemen Zerrenda Gorria administratzeko, IUCN 

erakundearen Espezie Mehatxatuen Zerrenda Gorriarekin lankidetzan. 

4. Teknikarien eta erakundeen ahalmena indartzea zerrenda gorriak garatzeko 

herrialdeetan, eskualdeetan eta munduan. 

5. Lotura estuak bultzatzea ekosistemak kudeatzeko jarduera bikainen eta, 

ohituraz, ekosistemen zaintza landu ez duten arloen artean (nazio plangintza 

eta plangintza ekonomikoa, bizimoduaren hobekuntzak eta sektore pribatua). 

Ekosistemen Zerrenda Gorria osatutakoan, bertan jasotzen diren emaitzak oso 

baliagarriak izango dira ondoko arloetan erabiltzeko: 

� Zaintza: lehentasunezko ekintzak antzematen laguntzeko; esate baterako, 

ekosistemak leheneratzeko eta lurrak erabiltzeko ordezko jardueren inguruan 

edota ekosistemen kudeaketa ondo planifikatua eta ondo gauzatua saritzeko.   

� Plangintza eta lurralde-antolamendua: ekosistemek eurek eta ekosistemek 

eskaintzen dituzten zerbitzuek pairatu ditzaketen arriskuaz ohartarazteko, 

plangintzaren eta lurralde-antolamenduaren funtsezko alderdiak direnez gero, 

kasurako, ur garbia, lurzoruen emankortasuna, polinizazioa eta ekoizkin 

naturalak bermatzeko.   

� Gobernatzeko eren eta bizitzeko moduen hobekuntza: alde batetik, 

ekosisteman eta horien barruan garatzen diren bizimoduak hertsiki lotzeko, 

eta bestetik, norbanakoen ongizatea finkatzeko helburuz, gobernantza-

ereduek ekosistemen kudeaketa nola hobetu dezaketen aztertzeko.  

� Plangintza makroekonomikoa: mundu osoan onartzen den estandarra 

lantzeko, plangintzaren egileek hasieratik ebaluatu ahal izan ditzaten 

ekosistema jakin baten eta ekosistema horrek eskaintzen dituen zerbitzuen 

galerari lotutako arriskua eta eratorritako kostuak edo, alderantziz, ondo 

planifikatutako eta gauzatutako ekosistemen kudeaketak dakartzan etekin 

ekonomikoak ebaluatu ahal izan ditzaten.  

Euskal Autonomia Erkidegoak zerrenda gorri hori landu beharko du etorkizun hurbilean.  
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2.4. EREMU BABESTUAK ETA NATUR INTERESEKO BESTE 
EREMU BATZUK 

Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legeak dakarrenari jarraiki, 

honela definitzen dira natura-eremu babestuak: “nazioaren barruko lurraldean dauden 

eremuak, bai eta ur kontinentalak eta nazioaren jurisdikziopeko itsasoko urak ere, 

esparru ekonomiko esklusiboa eta kontinente-ezponda barne, baldin eta beheko 

eskakizunen bat betetzen badute eta, gaitera, eremu babestutzat jotzen badira: 

- a) Natur sistema edo elementu esanguratsuak, bereziak, ahulberak 

mehatxatuak edukitzea edo ekologia-, zientzia-, paisaia-, geologia edo 

hezkuntza-interes berezikoak izatea. 

- b) Dibertsitate biologikoaren, geodibertsitatearen eta aurrekoei lotutako natur 

eta kultur baliabideen zaintza eta babesari eusteko eremu berariazkoak 

izatea”. 

Eremu horiek arautze-neurriak eta plangintza-tresna izan behar dituzte babesaren 

adierazpenari datxezkion helburuak betetzeko. 

Euskal legeriak ezarritako babes-tresnak direla eta, babestutako eremutzat jotzen ditu 

parke naturalak, babestutako biotopoak eta zuhaitz bereziak.  Gainera, beste babes-

tresna batzuk ere aintzat hartzen dira, hala nola, Natura 2000 sarea, Biosferaren 

erreserbak eta Ramsar lekuak. 

2013ko urriaren 17an, Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 

Legea aldatzen duen urriaren 10eko 2/2013 Legea argitaratu zen. Lege horrek alderdi 

bateratzaileak jasotzen ditu babestutako eremuak kudeatzeko xedez. Foru  aldundiei 

dagokienez, laugarren atalak honakoa dio: 

“Lurralde historikoetako foru organuek kudeaketa planak egingo dituzte, 

kontserbazio-helburuak oinarri hartuta, bere baitan honako hauek jasoko 

dituztenak: eremuak zaintze-egoera egokian mantentzeko neurri egokiak, 

habitat naturalen eta espezieen habitaten hondatzea ekiditeko neurri egokiak, 

hala nola gune hauen izendapena bultzatu duten espezieei eragiten dizkieten 

aldaketak ekiditeko neurriak. Plan hauek bereziki aintzat hartu beharko dituzte 

osoki zein bere lurzoruaren  zati handi bat eremu hauetan dauzkaten udalerrien 

beharrak. Baldintza horien arabera egingo diren artezpideak Eusko Jaurlaritzan 

eskumena duen sailari bidali beharko zaizkio, argitara ditzan dagokion 

izendatze-dekretuaren eranskin gisa”. 

Bizkaiari gagozkiola, hurrengo ataletan zehazten diren babestutako eremuak hartzen 

dira aintzat: 
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2.4.1. BABESTUTAKO NATUR EREMUAK 

Bizkaiko lurraldean, hiru parke natural, bi biotopo, izapidetzean dagoen biotopo bat eta 

bost zuhaitz berezi daude. 

Eremua edo 
naturagunea 

Izena 
Bizkai barruko 
azalera (Ha)14 

 

Azaleraren % 
Bizkai barruan 

Bizkai barruan 
dagoen 
lurralde 

babestuaren % 

Parke naturala 

Urkiola 5.103,19 85,6 2,30 

Gorbeia 7.688,52 38,41 3,47 

Armañon 2.934,74 100 1,33 

Total 15.726,45  7,10 

Biotopo 
babestua 

Gaztelugatxe 26,95 100 0,01 

Itxina 570,75 100 0,26 

Trianoko 
mendiak 

1.219,08 100 0,55 

Guztira 1.816,78  0,82 

 

Aurreko taulan ikus daitekeenez, lurraldearen guztizko azaleraren % 7,92 natur eremua 

da. 

Gaur egun, Bizkaiko hiru parke naturalen Erabilera eta Kudeaketa Arautzeko Planak 

(PRUG) berrikusten ari dira. Berrikuspen-agiriek honetan proposatutako ekintzak 

kontuan hartu beharko dituzte.  

Beste alde batetik, Bizkaiko zuhaitz bereziak ondokoak dira: 

� Arte bat Garain. 

� Arte bat Muxikan. 

� Haritz kandudun eta ametz arruntaren arteko hibrido bat Artzentalesen. 

� Bi hagin Aginalden 

 
Egun, Bizkaiko udalekin lankidetzan, beste zuhaitz berezi batzuk izendatzeko lanetan 

ari da Aldundia. 

2.4.2. NATURA 2000 SAREKO EREMUAK 

Natura 2000 sarearen helbururik  behinena da natur habitaten eta erkidegoko interesa 

duten espezie-populazioen zaintza-egoera egokiari eutsi edo jatorrizko egoerara 

leheneratzea. Helburua ziurtatuz gero, ekosistemen erabilgarritasuna hobetuko da, 

prozesu ekologikoen garapena ahalbidetuko da eta, beraz, ekosistemen ahamena 

                                                           
14 GIS tresnaren bidez kalkulatutako azalerak. 
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areagotuko da ekoizpen-sistemak eta norbanakoen ongizatea bermatzen duten 

ondasunez eta ingurumen-zerbitzuez hornitzeko.   

Natura 2000 sarearen zaintza-artezpideen xede nagusia da bertako kudeaketa-tresnak 

sen teknikoz landu daitezen, lortu nahi diren zaintza-helburuak bete ahal izateko. 

Horregatik, behar-beharrezkoa da jarraibide batzuk ezartzea lortu nahi diren helburuen 

eta jardute-neurrien arteko lotura garbia ziurtatzeko. Gainera, funtsezkoa da 

elementuak txertatzea jarraipena eta ebaluazioa bideratzeko, aurreikusi diren 

helburuak proposatutako neurrien bidez betetzen ote diren aztertzeko.  

Araudiari men egingo bazaio, sarea osatzen duten eremuak egoki kudeatu behar dira, 

eta horretarako, bitarteko eta giza baliabide egokiak eratu behar dira.  Hain zuzen ere, 

sarearen beraren eta sarea osatzen duten eremuen kudeaketa hobetzeko, ondokoak 

egin behar dira: 

� Espezieen eta habitaten gaineko jakintza hobetzeko ikerketa sustatzea, bereziki, 

Hegaztien eta Habitaten zuzentarauetan jasota dauden espezie ezezagunen 

hedaduraren ingurukoa.  

� Giza jarduerek biodibertsitateari sorrarazten dizkioten eraginei buruzko jakintza 

hobetzea, Habitat Zuzentarauaren 6. artikuluak xedatutakoa betetzeko 

helburuz. 

� Kudeaketa plan hobezinak garatzea zuzentarauen eranskinetan agertzen diren 

habitat eta espezieen “aldeko zaintza-egoera” bilatzen duen helburua lortzeko. 

� Hegaztien Zuzentarauan jasota dauden espezie eta habitaten zaintza-egoeraren 

jarraipena egin eta aldizka ebaluatzea, Habitat Zuzentarauaren 17. artikuluak 

xedatzen dituen betekizunei erantzuteko datu fidagarri eta eguneratuen bidez. 

� Natura 2000 sarea era egokian kudeatzeko beharrizan ekonomikoak 

identifikatzea eta finantzabideak ezartzea sarea osatzen duten eremuak egoki 

kudeatzeko.  

� Sarea legezko euskarri zorrotz eta zentzuzko batez hornitzea. 

Alde batetik, sektore pribatuan biodibertsitatearen inguruko negozioak sortzeko 

aukerak aztertu behar dira. beste alde batetik, apustu politiko handiagoa sustatu behar 

da habitatak kudeatzeko erronkan. Eredu gisa, badira lan publikoetan oinarritutako 

kudeaketa-moldeak, beste batzuk sektore pribatuan egindako inbertsioetan 

oinarritutakoak eta, azkenik, eredu mistoak ere badira.   

Horrez gain, biodibertsitatearen ikuspegitik garrantzitsuak diren eremu garrantzitsuen 

arteko lotura ziurtatu behar da, ondokoen bidez: 

� Igarobide Ekologikoen Euskal Sarea abian jarri behar da, lurraldeko 

iragazkortasuna hobetzeko, ekosistemak leheneratzeko neurriak sustatuz eta 

iragazkortasuna hobetzen duten nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerak 

bultzatuz. 

� “Azpiegitura Berdeen” aldeko apustua egin behar da, ohiko azpiegiturek 

ekosistemetan eta haien arteko loturan duten eragina apaltzeko neurri gisa.  
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� Hiriko eta hiri inguruko biodibertsitatea sustatu behar da, udalerrietako parke 

eta lorategietan, ibarbasoetan eta hezeguneetan. Gainera, komunikazio-

bideak sortu eta garatu behar dira ondoko erkidegoekin lankidetzan, Natura 

2000 sarea kudeatzeko koherentzia bermatzeko EAEz gaindiko esparru 

geografiko batean.  

Natura 2000 sarea osatzen duten eremu hauek ditugu Bizkaian, osorik edo zatika: 

ZBEen azalera (ha)  
Bizkai barruan 

Ehunekoak (%) 

Eremuaren % 
Bizkai barruan 

Bizkai barruan 
dagoen lurralde 
babestuaren % 

Artibai ibaia 
(ES2130011) 

138,96 100 0,06 

Astondoko haremunak 
(ES2130004) 

5,18 100 0,002 

Barbadunen itsasadarra 
(ES2130003) 

49,76 100 0,02 

Lea ibaia (ES2130010) 110,40 100 0,05 

Gaztelugatxeko Doniene 
(ES2130005) 

26,86 100 0,01 

Urdaibaiko ibai-sarea 
(ES2130006) 

1.327,73 100 0,60 

Urdaibaiko artadi 
kantauriarrak 
(ES213007) 

1.582,79 100 0,71 

Urdaibaiko itsasertzak 
eta padurak 
(ES2130007) 

736,90 100 0,33 

Guztira 3.978,58 GuztiraZBE 1,80 
2. taula. ZBEen azalera Bizkaiko lurralde historikoan.  

ELGen azalera (ha)  
Bizkai barruan 

Ehunekoak (%) 

Eremuaren % 
Bizkai barruan 

Eremuaren % 
Bizkai barruan 

Ordunte (ES2130002) 3.867,70 100 1,75 

Urkiola (ES213009) 5.103,20 85,64 2,30 

Zadorrako sistemaren 
urtegiak (Es2110011) 

53,67 2,09 0,02 

Armañon (ES2130001) 2.957,42 100 1,34 

Gorbeia (ES2110009) 7.668,52 37,94 3,46 

Arkamu-Gibilo-Arrastaria 
(ES211004) 

2,82 0,0244 0,0013 
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ELGen azalera (ha)  

Bizkai barruan 

Ehunekoak (%) 

Eremuaren % 
Bizkai barruan 

Eremuaren % 
Bizkai barruan 

Guztira 19.653,33 GuztiraELG 8,87 
3. taula. ELGen azalera Bizkaiko lurralde historikoan. 

HBEBen azalera (ha) 
Bizkai barruan 

Ehunekoak (%) 

Eremuaren % 
Bizkai barruan 

Eremuaren % 
Bizkai barruan 

Salbadako mendilerroa 
(ES0000144) 

565,53 14,73 0,25 

Urdaibai (ES0000244) 1.816,16 100 0,80 

Guztira 2.381,69 GuztitaHBEB 1,05 
4. taula. HBEBen azalera Bizkaiko lurralde historikoan.  

Egun, Gorbeia, Urkiola, Ordunte eta Armañongo esparruak Natura 2000 sarearen 

barruko Zaintza Bereziko Eremu (ZBE) izendatzeko kudeaketa agiriak idazten ari dira 

edo dagoeneko onartu dira.  Agiri horietan agertzen diren kudeaketa-neurriak 

estrategia honetan bertan ere aintzat hartu dira, proposatutako ekintzak lurralde-

mailakoak baitira, esate baterako, espezieen jarraipena egitea Bizkaiko lurralde 

historiko osoan.  

Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen dituen Natura 2000 sareko eremuak kudeatzeko 

neurri zehatzei dagokienez, hala nola, Astondoko haremunak, Barbadunen itsasadarra, 

Lea ibaia eta Artibai ibaia eremuak kudeatzekoetan, kudeaketa-agiriak betetzeko 

neurriak jaso eta txertatu egin dira. 

2.4.3. BIOSFERAREN ERRESERBA ETA RAMSAR HEZEGUNEAK 

Bizkaiak badauka nazioarteko tresnek babestutako eremu bat, biosferaren erreserba 

bat, hain zuzen ere. Urdaibai horrela izendatu zen 1984. urtean. Bestetik, Mundaka-

Gernikako itsasadarra RAMSAR hezegunea ere badauka, 2009. urtean izendatutakoa.   

Lehenago aipatu dugunez, Urdaibaik berariazko legeria dauka eta kudeaketa-organo 

berezia, ondokoak bultzatzen dituena: 

� Dibertsitate biologikoaren maila egokiari eta ekosistemen egoera onari 

eustea. 

� Eremu horretako biztanleen bizi-baldintzak hobetzea, natur baliabideen 

zaintzarekin bat datozen erabilera-moduak sustatuz.  

� Ikerketa, hezkuntza eta ingurumen-heziketa laguntzea, nazioarteko sarea 

osatzen duten erreserben arteko informazioa trukatuz. 

Eremu hori zuzentzen duten lege garrantzitsuenak ondokoak dira: 

� URDAIBAIko biosfera-erreserba babestu eta antolatzeari buruzko Legea. 
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� 313/1992 Dekretua, Urdaibai Biosfera-Gebenaldea Babestu eta Antolatzeari 

buruzko legea garatzen duena, Zaingo Batzordeak eman beharreko txostenei 

dagozkienetan. 

� 242/1993 Dekretua, Urdaibaiko Biosfera-Erreserbaren Erabilpenerako eta 

kudeaketarako egitamua onartzen duena. 27/2003 Dekretua, otsailaren 

11koa, Urdaibaiko Biosfera-Erreserbaren Erabilpenerako eta kudeaketarako 

egitamua aldatzen duena. 

� 258/1998 Dekretua, Urdaibaiko Biosfera-Erreserbaren jarduera 

sozioekonomikoen egokitzapenerako eta garapenerako egitaraua onesteko 

dena. 

� 2004ko azaroaren 18ko AGINDUA, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen 

sailburuarena, Urdaibai Biosfera Erreserbaren Artadi Kantauriarren Lurralde-

Ekintzarako Egitamua behin betiko onesteko dena. 

2.4.4. HEGAZTIENTZAKO EREMU GARRANTZITSUAK (IBA) 

Hegaztientzako Eremu Garrantzitsutzat (Important Bird Areas, IBA) jotzen dira 

Espainiako Ornitologia Elkarteak (SEO), BirdLife antolakundeko kideak, 

lehentasunezkotzat hartu duen hegazti espezie baten edo batzuen populazioaren zati 

esanguratsu bat sarritan bizi direneko aldeak.  Hautatutako eremu guztiak elkartuta, 

sarea osatzen dute lehentasunezko espezie bakoitzaren hedadura biogeografikoaren 

eremuan.  

SEOren arabera, IBA deritzen eremuak gutxienekoak dira espezie jakin batzuen 

biziraupena bermatzeko haien jatorrizko hedadura-eremuan. 

Bizkaian hiru daude: Losa-Urduña (Salbadako mendilerroa), Gernikako itsasadarra-

Ogoño lurmuturra eta Ekialdeko Kostaldeko Mendia, Bizkaia eta Kantabriaren artean, 

Enkarterrin. 

2.4.5. INTERESEKO BESTE EREMU BATZUK  

Bizkaiak “Proiektuaren amaierako txostena: Florako mikroerreserbak Bizkaian, 2011ko 

ekaina”15 , izeneko agiria dauka, hainbatek idatzitakoa. Txosten horretan “populazio 

guztiak lurraldeko NEBen mugetatik kanpo dituzten 28 espezie agertzen dira 

(Katalogoak jaso ez, baina Zerrenda Gorriak jasotzen dituenak ere kontuan hartuta); 

hori dela eta, espezie horiek lehentasunezkoak izan beharko lirateke florako 

mikroerreserben sarea garatzeko. Txostenak mikroerreserbak eratzeko proposamena 

dakar eta mikroerreserbaren ezaugarriak ere azaltzen ditu: tamaina txikiko lursailen 

sarea (guztira 20 Ha-tik beherakoak) non, gutxienez, Bizkaian hazten diren espezie 

                                                           
15 Herrera, M., Campos, J.A., Renobales, G., Prieto, A., Liendo, D., Amezaga, I. Onaindia, M. 
Peña, L., Rodríguez, G. Proiektuaren amaierako txostena: florako mikroerreserbak Bizkaian. 
Leioa, 2011ko ekaina. 
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mehatxatu edo espezie bitxi guztien populazio bana agertzen diren, haien jarraipena 

egin eta espezieak zaintzeko. Eremu txiki horiek naturagune babestu baten barruan 

zein kanpoan egon daitezke, lursail publiko zein pribatuetan, betiere zaintza aktiboari 

heltzeko helburuz. Mikroerreserben eraketa administrazioaren proposamenez, lursailen 

jabeen proposamenez, zaintza-elkarteen proposamenez lurraldea zaintzeko erakundeen 

proposamenez eta abarren proposamenez abiatu daiteke. Mikroerreserbek ondoko 

helburuak bete ditzakete: 

� Espezie mehatxatuak edo intereseko botanika-elementuak babestea.  

� Babes handiagoa eta iraunkortasuna eskaintzea Botanikaren ikerketan 

erabiltzen diren esperimentaziozko lursailei. 

� “Eremu klasiko botanikoak” (espezie berriak aurkitu zireneko lekuak, zientziak 

ikertzeko) zaintzea. 

� Landaredi-unitateen inbentario bikainak babestea. 

� Botanikaren irakaskuntzan erabiltzeko ibilbideak babestea. 

� Landare mehatxatu edo interesekoen birsartzeak edo populazio-errefortzuak 

ahalbidetzea. 

� Gizartearen parte-hartzea sustatzea ingurune naturalaren zaintzan, kasurako, 

lurralde-zaintzako lanak eginez. 

Beraz, Bizkaiko mikroerreserben inguruko agiriaren azterketa eta bertako emaitza 

tresna guztiz jakingarria da lurraldeko biodibertsitatea kudeatzeko. 

Bada beste lan bat, “Bizkaiko flora mehatxatuari buruzko inbentario irekia”16 izenekoa. 

Lan horretan, lurraldeko flora mehatxatuaren azterlana eskaintzen da eta 

landareentzako leku garrantzitsuak (IPA) jasotzen dira. Eremu horien izaera Landare 

Biodibertsitatearentzako eremu garrantzitsuak (AIDV) direlakoen antzekoak edo 

baliokideak dira. Aipatutako azken eremuak hainbat irizpideri jarraiki izendatzen dira 

(endemismoen agerpena, espezie edo habitaten ugaritasuna, ekosistema bakanen 

agerpena, ekosistemek eskaintzen dituzten zerbitzueak, populazio 

mehatxatuak...).Nolanahi ere den, izaera zientifikoa eta teknikoa dute. IPA deritzen 

eremuak leku natural edo erdi-naturalak dira, aberastasun botaniko izugarria eta/edo 

espezie bitxi, mehatxatu eta/edo endemikoen eta/edo interes botaniko handiko 

espezieen agerpen esanguratsua daukatenak. Nahikoa da eremuak irizpide bakarra 

betetzea IPA izendatzeko. Ildo horretan, Espainiako briofitoentzako eremu 

garrantzitsuen zerrenda gertatu da.  

Aurrekoa dela eta, IPA eremuen proposamena eta mikroerreserben proposamena egon 

daude Bizkaian. Biziki jakingarria izango litzateke agiri biak aztertzea eta figura 

horietako baten edo bien proposamen irmoa egitea. Bestalde, briofitoen edo istingen 

agerpena ere kontuan hartu beharko litzateke figura horien barruan. Mikroerreserbei 
                                                           
16  Basoinsa S.L. “Bizkaiko flora mehatxatuaren katalogo irekia” (2011). Bizkaiko Foru 
Aldundiarentzat egindako txosten argitaratugabea.  
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dagokienez, aintzat har liteke biodibertsitate-mikroerreserbak izatea, esaterako, eremu 

baten barruan, intereseko landaredi basatia eta mikrofauna edo ornodunak batera 

agertzen badira. 

2.5. KUDEAKETA TRESNAK 

2.5.1. INGURUMEN EBALUAZIOA 

Banakako espezieen zaintzan buru-belarri jardun baino, ekosistemak eta landareen 

komunitateak zaintzeko modua ematen diguten prozesu ekologikoak babestu edo 

berreskuratu behar ditugu. Ildo horretan, populazioen arteko trukearen eta jario 

genetikoaren beharrizana aintzat hartu behar da; horregatik, bazter utzi behar dugu 

inolako loturarik ez duen tokiko zaintza eta kudeaketa. 

Aurreko guztiagatik, lotura sustatzeko helburuz, ekosistemetako eremu funtzionalak 

kontuan hartu behar dira eta loturak bilatu behar dira hainbat elementuren bidez, hala 

nola, uharte-baso, nekazaritzako heskai eta abarren bidez.  

Bizkaiko ekosistema batzuek behar-beharrezkoa dute leheneratze ekologikoa; horrek 

esan nahi du ekosistema horietan lehen zebiltzan prozesu biotiko eta abiotikoak 

berreskuratu behar direla, ekosistemak bere kabuz edo kanpoko laguntza barik 

irauteko gaitasuna izan dezan. Zeregin horretan, ahal den neurrian, jatorrizko sistema 

erdietsi behar da; izan ere, asaldura handia jasan duen ekosistema ez-ahaltsu batek 

ezin izango du aurrerantzean  behar den moduan jardun eta inoiz ez da egituratuta 

egongo jatorrian egon zen moduan.  

Baliteke egitasmo batzuetan, esate baterako, landare-leheneratzeak baino ez egitea, 

ikusizko eragina apaltzea beste helbururik ez dutela. Hala eta guztiz ere, jokamolde 

nagusia ekosistemaren egitura berrezartzea izango da. Gainera, ez da aurreikusi epe 

luzeko jarduketen jarraipena egitea; beraz, ezin izango dugu ikasi arrakastaz 

burututako jarduketetatik, ez akatsetatik. Society for Ecological Restoration (Ekologia 

Leheneratzeko Nazioarteko Erakundea) izeneko erakundeak 17 , ebaluatzeko sistema 

proposatu du eta adierazle batzuk ezarri ditu. Adierazle horiek guztiak agertzea ez da 

funtsezkoa leheneratzea egiaztatzeko, baina jarritako helburuak lortzeko joera argia 

erakutsi behar dute. Ondoko lerrootan laburbildu ditugu adierazle edo ezaugarri 

horietako batzuk: 

� Leheneratutako ekosistemaren barruan, espezie bereizgarri batzuk bizi dira 

eta erreferentziazko sisteman ere agertzen dira. Espezie horiek egitura egokia 

eskaintzen diote komunitateari. 

� Espezie autoktonoek osatzen dute leheneratutako ekosistema. 

                                                           
17 Ekologia Leheneratzeko Nazioarteko Erakundea: http://www.ser.org/  
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� Ekosistema jakin bat leheneratzeko, ekosistema egonkorra izan eta garatu 

ahal izateko  beharrezkoak diren talde funtzional guztiek agertu behar dute; 

izan ere, aipatutako taldeek ekosistema modu naturalean kolonizatzeko 

ahalmena dute. 

� Leheneratutako ekosistemaren giro fisikoak gauza izan behar du ekosistemak 

luzaroan iraun dezan eta gara dadin beharrezko dituen populazio ugaltzaileei 

eusteko. 

� Leheneratutako ekosistemak eraz jarduten du, behintzat, garapenaren aldi 

ekologikoan, disfuntzioen zantzurik gabe. 

� Leheneratutako ekosistema egoki txertatu da matrize handiago batean 

−ekologia- edo paisaia-multzo handiago batean− eta horrekin elkarreragiten 

du, jario biotikoak eta abiotikoak trukatuz. 

� Inguruko paisaiak leheneratutako ekosistemaren osasun eta osotasunean 

izan dezakeen eragina ahalik eta gehien murriztu behar da. 

� Leheneratutako ekosistema nahikoa sendoa da tokiko ingurunean gertatzen 

diren aldizkako tentsio-gertakariei aurre egiteko, eta osotasunari eusten dio. 

� Erreferentziazko ekosistemak bezala,  leheneratutako ekosistemak ez du 

kanpoko laguntzarik behar, eta nahikoa ahalmena dauka mugarik gabe 

irauteko unean uneko giro baldintzen eraginpean. Dena dela, erreferentziazko 

edozein sistematan edo sistema ukigabeetan bezala, leheneratutako 

ekosistema baten espezieen osaera edo beste ezaugarri batzuk denboraren 

poderioz bilaka daitezke, ingurumen-baldintzak ere aldatu ahala. 

Beste helburu batzuk ondokoak izan daitezke: 

� Gizartearentzako ondasunak eta zerbitzuak eskuratzea. 

� Espezie mehatxatuen katalogoan ageri diren espezie jakin batzuei habitata 

eskaintzea. 

Gogorarazi behar dugu betiere epe luzeko jarraipena egin behar dela eta espezie 

inbaditzaileen agerpena aurreikusi behar dela; hori dela eta, inbaditzaileak 

kontrolatzeko neurriak jarraipen-planean jaso behar dira.  

Beste alde batetik, ingurumen-eraginaren ebaluazioaren gaineko legeriak dakartzan 

konpentsazio-neurriei gagozkiela, esan behar da neurri horiek, batzuetan, sustatzaileen 

esku uzten direla. Ildo horretan, neurriok baterarazteko xedez, aukeretako bat izango 

litzateke Aldundiak berak gauzatzea neurriak, sustatzaileak ordainduta edo, bestela, 

sustatzaileak gauzatzea neurriak, Aldundiak ikuskatuta. Bide hori gara liteke habitat-

bankuak abian ipini arte. Gogora ekarri behar dugu konpentsazio-neurrien helburu 

nagusia biodibertsitaterik ez galtzea dela eta, ahal den neurrian, biodibertsitatea 

areagotzea, espezieen osaera, habitataren egitura, ekosistemaren funtzioa eta 

komunitateen erabilerak eta kultur balioak hobetuta, hori guztia biodibertsitatearen 

ikuspegitik landuta.  
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2.5.2. HABITAT-BANKUAK 

Habitat-bankuak ditugu biodibertsitatearen zaintza helburu duten neurriak sustatu eta 

garatzeko tresnak. Hala, tresna horien bidez, ingurumen-balioa sortzen da ingurumen-

kreditutan neurtuta eta kredituok merkatu jakin batean truka daitezke. 

Habitat-banku edo Zaintza-banku izeneko tresnei esker, ekimen pribatuak parte har 

dezake natur eremuak sortzen eta kudeatzen eta, gainera, mozkin ekonomikoa atera 

dezake horren truke. Natura Zaintzeko Bankuen xede nagusia biodibertsitatearen 

galera saihestea da, hau da, sortzen denaren edo zaintzen denaren eta galtzen 

denaren arteko balantzea betiere positiboa izan dadin lortzea. Eta helmuga hori bete 

daiteke natur baliabideak edo ekosistemetako zerbitzuak babestuz. 

Habitat-banku batean, ingurumen-baliabideak edo ingurumen-zerbitzuak sortzen dira 

eta horiek ingurumen-kreditu gisa merkaturatzen dira. Horrela, ingurumen-kreditua 

natur balio osagarria daukan unitate trukagarria da. Ingurumen-kredituak balia 

daitezke kalte baliokideak konpentsatzeko, betiere baldintza ekologiko berdinetan 

kalkulatuta, bai eta merkaturatu ahal diren merkatuko balioak sortzeko ere. Hori 

eginda, nork bere borondatez eskura ditzake edo, ildo horretako legeria garatu ostean, 

aseguratutako ingurumen-bermeak estaltzeko eskura daitezke. 

Prozedura horrek ez du esan nahi edonork kalteak sortu, kutsatu edo legea urratu ahal 

izango duela kredituak eskuratzeko dirua edukiz gero. Izan ere, kredituak erosteko 

aukera eman baino lehen, behar-beharrezkoa izango da eraginaren sustatzaileak 

kalteak arintzeko obligazioa betetzea, hau da, eskura dauzkan baliabide guztiak erabili 

behar izango ditu kaltea saihesteko, eta kalterik sortzen bada, kaltea apaldu edo 

arintzeko. 

Ingurumen-kredituak kaltea sortu baino lehen ere eskura daitezke, denbora igaro ahal 

bil daitezke eta, inguruabar jakin batzuetan, baliteke loturarik edo zerikusirik ez izatea 

konpentsatutako kaltearekin. Habitat-bankuen abantailarik funtsezkoena dugu finantza-

tresna gisa balia daitezkeela sortutako natur balioa epe luze-luzean zaintzeko eta 

horrek fidagarritasuna dakar, hala egindako inbertsioari dagokionez, nola helburu 

ekologikoa betetzeko bermeei dagokienez. Aipatutako abantaila dela eta, guztiz 

erakargarria da natur ingurunea zaintzeko tresna hori. 

Gaur egun, Ingurumen Ebaluazioari buruzko Estatuko Legeak aukera ematen du 

konpentsazio-neurriak antolatzeko arestian azaldu ditugun habitat-bankuen bidez, 

baina bankuen erabilera legez zehaztu beharko da. Hala, bankuak eta bankuei 

esleitutako ingurumen-kredituak baliatu ahal izango dira proiektu, plan eta programen 

ingurumen-ebaluazioan jasotako kalteak konpentsatzeko eta, halaber, enpresen 

gizarte-erantzukizuneko tresna gisa edo filantropia zein mezenasgo gisa erabili, sistema 

zorrotz eta tasatu baten barruan. 
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2.5.3. LURRALDEAREN ZAINTZA 

Europako esparruan, izadia edo natura eta biodibertsitatea zaintzeko politikak 70eko 

hamarkadaren amaieran hasi ziren lantzen. Hala, lehen urratsak egin ziren 1979. 

urtean, Bernako Hitzarmena sinatuta, eta natur habitatak babesteko beharrizana 

mahairatu zen. Batik bat, iraungitzeko arriskua zuten landareak eta animaliak bizi 

zireneko habitatak aintzat hartu ziren eta Hegaztien Zuzentaraua onartu zen 

(79/403/EB Zuzentaraua). 

Geroago, 1992. urtean, Habitaten Zuzentaraua onartu zenean, Europako natur habitat, 

flora eta fauna basatia zaintzeko modua zehaztu zen. Horretarako, Natura 2000 Sarea 

eratu zen. 

Biodibertsitatea zaindu eta kudeatzeko ardura gizarte osoarena delako ideia gero eta 

zabalagoa izan da handik aurrera (42/2007 Legean arautu zen) eta, esate baterako, 

argiro onartu zen toki-erakundeek egundoko garantiza dutela zeregin horretan, Agenda 

21 deritzon tresnaren bitartez. 

Bestetik, gizarte-eragileek eta elkarteen mugimenduak ere heldu diote erantzukizunari 

eta ingurumena zaintzeko boluntariotza-ekintzak garatu dituzte erakundez kanpoko 

antolakundeen bidez eta ingurumen-arloari lotutako fundazioen bidez. 

Era berean, aipatu beharrekoak dira norbanakoekin egindako hitzarmenak kudeaketa 

iraunkorra bideratzeko lursail pribatuetan. Halakoak, esan moduan, hitzarmenen bidez 

eta lurraldea zaintzeko beste modu batzuen bidez garatu dira eta, horiei esker, jabeen 

eta administrazioaren arteko parte-hartzea eta elkarlana bermatzeaz gain, hirugarrenek  

zaintza-lanetan parte har dezakete, hala nola, zaintza-erakundeek, fundazioek, 

elkarteek eta abarrek. 

Zaintzaren xede-taldeak eta jomugak espezie mehatxatuak, paisaia eta hezeguneak 

dira. Halaber, natur eremu babestuen kudeaketa aintzat hartzen du eta, oro har, 

biodibertsitatearen babesa. 

Bizkaiari gagozkiola, ingurumenari lotutako hainbat eragile batu ziren “Lurraldea 

Zaintzeko Kantaurialdeko Sarea”18 izeneko erakundera, lurraldearen zaintza sustatzeko 

asmoz, kudeaketa-tresna esanguratsua dela iritzita. Sare hori 2011ko urriaren 20an 

hasi zen jardunean eta data horretan bertan “Lurraldea Zaintzeko Kantaurialdeko 

Sarearen eraketa-hitzarmena” sinatu zen. Hitzarmen horren bidez, ondoko abiaburuak 

eta helburuak onartu zituen sareak: 

Abiaburuak: 

1. Lurraldearen zaintza, horren helburuak eta onurak zabaltzea gizarte osoan, 

bai eta Lurraldea Zaintzeko Kantaurialdeko Sareak gauzatzen dituen 

jarduerak ere. 

                                                           
18 http://redtranscantabricadecustodia.blogspot.com.es/  
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2. Kantaurialdeko biodibertsitate, geodibertsitate, kultur balio eta paisaiaren 

zaintza eta kudeaketa eraginkorra sustatzea eta Kantaurialdeko lurren 

ingurumen-kalitatea berreskuratzea. 

3. Natur baliabideen erabilera antolatu, arduratsu eta iraunkorra sustatzea. 

Horretarako, lurraldeko natur balioak eta paisaia errespetatzen dituen   

ekonomia eta gizartearen garapena bultzatuko da. 

4. Gizartea lurraldea zaindu eta modu iraunkorrean kudeatzeko edukiez eta 

estrategiez sentiberatu eta komunikazioa lantzea. 

5. Beste erakunde eta/edo antolakunde batzuekin elkarlanean aritzea, alderdi 

guztien ahaleginak batu helburuen lorpena bizkortzearren. 

6. Zeinahi pertsonak, elkartek edo erakundek borondatezko zaintza-ekimenetan 

parte har dezan erraztea, dela jabea, dela zaintza-erakundea, dela beste 

edozein erakunde laguntzaile. Zalantzarik gabe, borondatezkotasunaren 

abiaburuak eragileen parte-hartzea eta atxikimendua sendotuko du epe 

luzean. 

7. Finkatutako helburuak eta gauzatutako jarduerak alderdi parte-hartzaile 

guztientzat eta, oro har, gizarte osoarentzat onuragarriak izan daitezen 

ahalbidetzea. 

8. Lurraldearen zaintza eta kudeaketaren inguruan gauzatzen diren jarduera 

guztietan, indarreko legeria betetzea. 

Helburuak: 

Lurraldea zaintzeko erakundeen xede nagusia da bere ardurapean edo bere laguntzaz 

gauzatzen diren lurraldearen zaintzako ekimenen etika, metodologia eta lurraldearen 

ikuspegia koherentziaz jorratzen direla artatzea. Horretarako, ondokoak egingo ditu: 

1. Lurraldearen zaintza sustatzeko helburuz antolatzen diren proiektuentzako 

baliabide ekonomiko osagarriak eskuratu eta baliabideon banaketa bideratzea  

proiektuak Kantaurialdea osatzen duten eskualdeetan ezarri eta gara 

daitezen. 

2. Lurraldearen zaintzaren eta hari lotutako esparruen inguruko ikerketa sustatu 
eta garatzea. 

3. Aurreko helburuak aintzat hartuta, sinergiak ahalbidetu edo ezartzeko 

ekintza-mota guztiak bultzatzea. 

4. Lurraldearen zaintza koherentea aldarrikatzea Kantaurialdea osatzen duten 
lurraldeetako baliabideak, natur balioak, kultur balioak eta paisaia zaindu eta 
babesteko estrategiaren atal funtsezkoa den aldetik. 

5. Zaintzan parte hartzen duten administrazio, erakunde, ikergune eta beste 

eragile batzuen aurrean, solaskidearena egitea, lurraldearen zaintzaren 

erabilera natur eta kultur baliabideak babestu eta eraginkortasunez 

babesteko tresna gisa garatzeko helburuz. 
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6. Sarearen eragin-eremuan jarduten duten zaintza-erakundeen berariazko 

zereginetan laguntzea eta halako erakundeak eratzen sustatzea. 

7. Lurraldea zaintzeko metodologiak zuzenean edo zeharka parte hartzen duten 

eragileen artean eta, oro har, gizartean zabaltzea, eta bereziki, lursailen jabe 

pribatuen artean. 

8. Hezkuntza eta prestakuntzako jarduerak (bilerak, jardunaldiak, mintegiak...) 

antolatu eta sustatzea sareko kideentzat eta gainerako parte-hartzaileentzat. 

 

Lurraldea Zaintzeko Kantaurialdeko Sareko kide diren eta Bizkaiko lurraldean jarduten 

duten fundazioak ondokoak dira: 

� EDE fundazioa (Gizartenatura) 

� Lurgaia fundazioa 

� Oxígeno fundazioa (estatukoa) 

� Tecnología y Territorio fundazioa (estatukoa) 

� IDEE sc (Espainia eta Frantzia) 

 

2.5.4. LURRALDEAREN PLANGINTZA ETA ANTOLAMENDUA 

Lurraldearen plangintza eta antolamendua, biak ala biak, funtsezko tresnak dira 

jarduerak eraz antolatzeko espazioan eta denboran. Espazioak zaintzeko irizpideak eta 

espezieak (fauna, flora eta/edo ingurumeneko garrantzia daukan zeinahi elementu) 

ageri diren eremuak babestekoak ezinbestean jaso behar dira garatzen diren 

plangintza-tresna edo jarduketa-programa guztietan. Hain zuzen ere, kudeaketa 

planak, bai eta ingurumena zaintzeko eta leheneratzeko plan guztiak, antolamendu-

tresna, arloko plan, udal plan, plangintzako arau subsidiario eta abarretan jaso behar 

dira. 

Nahitaezkoa da biodibertsitateari buruzko helburuak eta jomugak estatuko, autonomia 

erkidegoko eta tokiko arloko politiketan txertatu behar dira, batik bat, lurraldearen eta 

natur baliabideen kudeaketa artezten dutenetan (basogintza, nekazaritza, ur, arrantza, 

energia, garraio, edo merkataritza politiketan).  

Ingurumen-ebaluazio estrategikoa baliabideetako bat da biodibertsitateari buruzko 

helburuak eta jomugak plan, programa eta proiektuen garapenean txertatzeko. 

Prozedura horrek, ondo gauzatuz gero, lagun dezake asaldurak ekiditen ingurunean, 

oinarritik bertatik. Ildo horretan, onuragarria izan daiteke biodibertsitatea zaintzeko 

jarraibideak eta gomendioak ematea, aldundiak gai horren inguruan daukan ikuspegia 

laburbiltzeko. 
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Ingurumen-ebaluazio estrategikoa (IEE) 

Ingurumen-ebaluazio estrategikoa funtsezko tresna da ingurumen-jarraibideak plan eta 

programen diseinu eta gauzapenean; izan ere, izugarri laguntzen du erabakiak hartzen 

natur inguruneari kalte egin diezaioketen jardueren gainean, proiektuak abian jartzen 

diren lehen unetik bertatik.  

Oso garrantzizkotzat jotzen da kalterik har dezaketen ingurumen-alderdiei buruzko 

informazio egokien eta eguneratuena prozeduren hastapenetatik txertatu eta 

baloratzea, aurreikusten diren eraginak behar den moduan ebaluatu ahal izateko. 

Europar Batasunak berak biziki garrantzitsutzat jo zuen plan eta programa horiek 

ingurumenaren ikuspegitik ebaluatzea eta, horren haritik, plan eta programa jakin 

batzuek ingurumenean duten eraginaren ebaluazioari buruzko ekainaren 27ko 

2001/42/EB Zuzentaraua eman zuen.  

Estatuan, aurreko paragrafoan aipatutako zuzentaraua garatu zen plan eta programa 

jakin batzuek ingurumenean duten eraginaren ebaluazioari buruzko apirilaren 28ko 

9/2006 Legearen bidez.  Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, 

otsailaren 27ko 3/1998 Legeak, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko Lege Orokorrak, 

arestian esandako xedapenei aurrea hartu zien eta plan zein programen ingurumen-

ebaluazioa egiteko prozedura ezarri zuen. Beste alde batetik, uztailaren 22ko 183/2003 

Dekretuak, ingurumen-eraginaren baterako ebaluazioaren prozedura arautzen zuenak, 

aipatutako Legeak ezarri zuen prozedura garatu zuen, baina urriaren 16ko 211/2012 

Dekretuak baliogabetu zuen. Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoru eta 

Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen helburu nagusia da hirigintza-

antolamenduko planek eta tresnek ingurumen-irizpideak txerta ditzaten bertako 

edukietan.  

Ebaluazio-prozedurek hasieratik bertatik aintzat behar dituzte aurreikusitako jardueren 

nondik norakoak, baita ingurunearen izaera eta bere aberastasun naturala ere. Aldi 

horretan, funtsezkoa da kontuan hartzea ondasun eta zerbitzuen erabilera iraunkorrak 

tresna egokia izan daitekeela biodibertsitatea zaintzeko, ondasun horien erabilera 

bermatuta epe luzeko murrizketarik sorrarazi barik eta ingurumen-zerbitzuak 

eskaintzeko ahalmena apaldu gabe.  

Ingurumen-ebaluazio estrategikoak ezinbestean jaso behar ditu garatzen diren arloko 

plan, plan partzial eta programak eta estrategiak. EAEn, horiek guztiak oparoak dira 

eta, oro har, ingurunea eta biodibertsitatea zaintzeko helburua dute. 

Ondoko taulan, EAEko antolamendu-tresna garrantzizkoenetakoak jasotzen dira. 

Tresna horiek garapen jasangarria eta inguruneen zaintza bultzatzen dute; azken 

batean, biodibertsitatearen zaintza sustatzen dute. Hala, taulak laburbiltzen ditu 

hirigintzako antolamenduetan aintzat hartu behar diren ingurumen-irizpideen 

azterketak eta, beraz, Ingurumen Ebaluazio Estrategikoan aintza hartu beharrekoak 

aletzen ditu: 
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
GARAPEN IRAUNKORRAREN INGURUMEN 
ESTRATEGIA 

Behin betiko onarpena: 

2002/06/04ko Gobernu Kontseilua 

- Aire, ur eta lurzoru garbiak eta osasungarriak bermatzea 

- Natur baliabideak eta hondakinak arduraz kudeatzea  

- Natura eta biodibertsitatea babestea: Bultzatu beharreko 
balio paregabea da 

- Lurraldearen oreka eta mugikortasuna: Baterako ikuspegia 

- Klimaren aldaketaren gaineko eragina mugatzea 

EAEko INGURUMENAREN III. ESPARRU-
PROGRAMA, 2011-2014 

 

-1. Berotegi-efektua sorrarazten duten gasen isuriak arintzea 
eta klima aldaketaren eraginak ahalik eta gehien apaltzea 
EAEn 

-2. Dibertsitate biologikoaren galera geraraztea; ekosistemak 
leheneratzea eta lurzoruaren artifizializazioa mugatzea 

-3. Baliabideen erabilera eraginkorra eta kontsumo 
arduratsua sustatzea 

-4. Ingurune garbia eta osasungarria bermatzea 

-5. Sailen arteko eta erakundeen arteko koordinazioa eta 
lankidetza bultzatzea, ingurumenaren ikuspegia araudi-
proiektuetan eta politika publikoetan txertatu dadin 
ahaleginduta  

-6. Intereseko ekonomia-, zientzia-, teknologia eta gizarte-
eragileen erantzukizunaz sentsibilizatzea, merkatua 
ingurumenaren alde erabiliz eta informazioa nahiz 
prestakuntza hobetuz 

EAEko BIODIBERTSITATEAREN 
ESTRATEGIA 1. Helburua. Biodibertsitatearentzat garrantzitsuak diren 

eremuak babestea eta hobetzea 

2. Helburua. Biodibertsitatea zaintzea eta leheneratzea baita 
babestutako eremutik kanpo ere  

  1. eremua. Hezeguneak eta ibaiak 

  2. eremua. Nekazaritza-sistemak 

  3. eremua. Basoak 

  4. eremua. Hiri-ingurunea 

  5. eremua. Itsas eta itsasertzeko inguruneak 

EAEko LURRALDE ANTOLAMENDUAREN 
GIDALERROAK 

1997ko otsailaren 11ko Dekretuaren bidez 
onartu ziren 

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen 
lehen aldaketa hasieran onartu zen 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 
2012ko otsailaren 24ko aginduaren bidez   

Lurzoru urbanizaezinaren kategoria sistematizatzeko 
proposamena egin eta antolamendurako zazpi kategoriatan 
sailkatzen dute, lurraldea sektore homogeneoetan banatuta, 
bakoitzak har ditzakeen erabileren arabera: 

- Babes Berezikoa 

- Ingurumen hobekuntzakoa 

- Basoa 

- Nekazaritza eta Abeltzaintzako eremua eta landazabala 

- Mendiko larreak 

- Azaleko urak babestekoa 

- Erabilera zehaztu gabekoa 

Kategoria bakoitzari erabilera-araudia aplikatzen zaio, 
lurzoruaren ezaugarrien arabera. Kategoria murriztaileena 
Babes Berezikoa dugu, ondokoetan aplikatzekoa: “ondo 
zaindutako baso autoktonoak, itsasadar eta estuarioak, 
egoera oneko ibai-sistemak, hondartzak, barruko 
hezeguneak, kostaldeko itsaslabarrak, landaredi bereziko 
eremuak eta, oro har, ekologiaren, kulturaren, paisaiaren 
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edo aurreko guztien ikuspegitik, baliotsuak diren eremuak”. 
Eremu horietan, LAGek erabilera eta jardueren gaineko 
araudi orokorra eta oinarrizkoa ezartzen dute, izaera 
lotesleaz, eta horri jarraiki, aisialdi intentsiboa, nekazaritza, 
berotegiak, nekazaritzaren industria eta abar debekatzen 
dira.  

Udal plangintzak lurzorua sailkatu eta kalifikatu behar du 
kategoria horien arabera, LAGetan jasotzen diren moduan.  

Era berean, LAGek natur intereseko eremuen zerrenda irekia 
dakarte, eremuok zehatz-mehatz zedarritu barik, baina 
lurraldeko, arloko eta udaleko plangintzak aintzat hartu 
behar dituztenak.  Bizkaian, natur intereseko eremutzat jo 
dira ondoko lekuak:  

- Peñas de Ranero-Los Jorreos 

- Gaztelugatxe-Matxitxako 

- Gorliz-Armintza 

- Armintza-Bakio 

- Otoio mendia eta bertako itsaslabarrak 

- Zierbenako inguruak 

- Pobeñako padurak eta Hareako hondartza 

- Mendexa-Berriatuako kostaldeko ibarrak 

- Ordunteko mendiak 

- Udalaitz 

 

BIZKAIKO LURRALDE PLAN PARTZIALAK Bizkaian, ondoko eremu funtzionalak daude: 

- Balmaseda-Zallako eremu funtzionala 

- Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionala 

- Durangoko eremu funtzionala 

- Gernika-Markinako eremu funtzionala 

- Igorreko eremu funtzionala 

- Mungiako eremu funtzionala 

Eremu funtzional horietako bakoitzak Lurralde Plan Partziala 
dauka. Plan horiek lehentasunez jorratzen dituzte Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroak, onartu diren eta izapidetzan 
dauden Lurraldearen Arloko Planak eta udal plangintza   
Geroago, lurraldearen egungo egoeraren gaineko 
diagnostikoa egiten da; ingurune fisikoaren eta 
biologikoaren azterketak ingurumen-arazoak erakusten ditu 
eta eremu funtzionalaren antolamendua egiteko lerro 
estrategikoak ezartzen dira, betiere ingurumen-irizpideak 
aintzat hartuta. 

IBAIEN ETA ERREKEN URBAZTERREN LAP  

2012ko uztailaren 19ko agindua, Kantauri 
eta Mediterraneo isurialdeko Ibai eta 
Erreken antolamendurako LAPen lehen 
aldaketa onartzen duena eta jendaurreko 
informazioan jartzeko erabakia hartzen 
duena  

EAEko Ibaien eta Erreken Urbazterren antolamendua egiteko 
LAP agiriaren metodologiaren sistematizazioak hiru lan-
esparrutan banatzen da:  ingurumena, hidrologia eta 
hirigintza. Agiriak berariazko araudia ezartzen du ibilguetatik 
hurbil proiektatzen diren garapenak kontrolatzeko. Eremuok 
egoera onean dauden eta zein leheneratu behar den 
ezartzen du; hobekuntza-arloak zehazten ditu eta, oro har, 
ibilguak antolatzen ditu ingurumen-ezaugarriak, hirigintza-
ezaugarriak eta ezaugarri hidrologikoak aintzat hartuta. 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
HEZEGUNEEN LAP 

Behin betiko onarpena: 

160/2004 Dekretua, uztailaren 27koa. 

LAP horrek hezeguneen sailkapena ematen du, hiru 
multzotan: I. multzoa, II. multzoa eta 3. multzoa. Nolanahi 
ere, LAP agiriak II. multzoan sailkatutako hezeguneak baino 
ez ditu antolatzen. 

I. multzoa: multzo honetan sartzen dira gaur egun natura 
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Aldaketa: 

231/2012 Dekretua 

gune babestutzat jotzen diren hezeguneak, nahiz parke 
naturalak nahiz biotopo babestuak izan. Urdaibaiko Biosfera 
Erreserba ere hemen sartzen da. 

- II. multzoa: Lurzoruaren Erregimenari eta Hiri 
Antolamenduari buruzko legeriari jarraiki hirigintza-
plangintza bereziak babesten dituen hezeguneak eta LAP 
honek era xehatuan antolatzen dituen eremuak jasotzen dira 
honetan. Bizkaian, ondokoak ditugu multzo honetakoak: 
Barbadunen itsasadarra, Butroeren itsasadarra, Learen 
itsasadarra, Artibairen itsasadarra, Astrabudua ibarreño 
hezegunea, Bolue bailarako putzuguneak eta Etxerreko 
putzua, Basaurin.   

- III. multzoa: inbentarioan jasota dauden eta aurreko 
multzoetan agertzen ez diren gainerako hezeguneak biltzen 
dira honetan. Bizkaian, 223 hezegune daude III. multzoan.  

LAP agiriaren helburu nagusiak ondokoak dira: 

- Hezegune bakoitzaren balio ekologikoak, paisajistikoak, 
produktiboak eta zientifiko-kulturalak kontserbatuko direla 
bermatzea. 

- Tokiko egiturarekin eta bereganatzeko gaitasunarekin 
bateraezinak diren jarduerengatik edo eraso puntual 
negatiboengatik degradatuta dauden hezeguneetako paisaia, 
fauna, flora eta landaretza hobetu, berreskuratu eta birgaitu 
dadila ahalbidetzea. 

- Natur baliabideei balioa ematea ahalbidetuko duten 
ekintza-lerroak finkatzea. 

EAEko NEKAZARITZA ETA 
ABELTZAINTZAKO LAP  

Behin-behineko onarpena. 

Plan honen helburu nagusia da oinarrizko agiri bateratzaile 
eta dinamikoa izatea, alde batetik, nekazaritzako eta 
abeltzaintzako erabileren plangintza egin eta kudeatzeko 
jarduerak iradoki eta bideratzeko, lurralde osoko 
plangintzaren esparruan hartuta, eta beste aldetik, 
nekazaritzako sektorearen interesak babesteko beste 
erabilera batzuen aurrean.  

EAEko ITSASERTZA BABESTU ETA 
ANTOLATZEKO LAP  

Behin betiko onarpena: 

Martxoaren 13ko 43/2007 Dekretua. 

EAEko Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko Lurraldearen 
Arloko Planaren helburu nagusia ondokoa da: EAEko 
itsasertzari datxekion natur ondarearen ingurumena eta 
ekologia hein handiagoan babestea. 

Tresna erabakigarria da babes-neurri eraginkorrak 
ezartzeko, kostaldean presioa sorrarazten duten jardueren 
ondoriozko eraginak apaltzeko xedez.  

Itsasertza babestu eta antolatzeaz gain, itsasertzean eta 
alboko ingurune lehorrean jarduten duten administrazioen 
arteko lurralde- eta hirigintza-jarduketen koordinazioa 
optimizatzen du, halako eran, non eraginkortasun handienez 
babesten dituen egoera oneko eremuak eta, hala badagokio, 
hobetzen edo leheneratzen dituen andeatutako eremuak.  

LAP horren antolamendu-esparrua 500 metroko gutxieneko 
zabalera daukan zerrenda da, itsasertzaren barruko mugatik 
zenbatzen hasita, hots, Kosten Legeak xedatzen duen 
eragin-esparrua. Eragin-esparru hori ibaien ertzetan ere 
aplikagarria da, mareek eragin nabarmena duten 
eremuraino.   

Antolamenduko eremu horretan, planak natur baliabideak 
babesteko, hobetzeko eta zaintzeko irizpideak ezartzen ditu, 
alde batetik; eta itsasertzeko erabilera publikoa arautzeko 
artezpideak xedatzen ditu, bestetik.   Horrez gain, irizpideak 
proposatzen ditu babes bereziko eremuak izendatzeko, 
Kosten Legeak dioenaren ondoreetarako, eta jarraibideak 
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ematen ditu eremu jakin batzuk EAEko Itsasertzeko eremu 
sentiberen katalogoan, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Ingurumenaren Lege Orokorrak dioenaren ondoreetarako.  

Itsasertza babesteko ondorioetarako, hainbat babes-
kategoria ezartzen dira eta, aldi berean, erabilera 
onargarriak arautzen dira kategoria bakoitzean, ingurumen-
plangintzako edo lurralde-antolamenduko beste tresna 
batzuetan itsasertzean kokatutako dauden eremu jakin 
batzuentzat (Urdaibai, parke naturalak, babestutako 
biotopoak, Natura 2000 Sarearen barruko eremuak, 
portuak…) ezarritakoa kontuan hartuta. 

EAEko KORRIDORE EKOLOGIKOEN SAREA EAEko Korridore Ekologikoen Sarearen xede nagusia da 
espezie basatien migrazioa, hedapen geografikoa eta truke 
genetikoa hobetzen laguntzen duten paisaiako elementuak 
kudeatzea, 1992ko maiatzaren 21eko 92/43/EEE 
Zuzentarauaren 10. artikuluak dioenari jarraiki. Korridore 
edo igarobide horiek garatzeko konpromisoa EAEko 
Ingurumenaren Esparru Programan (2002-20006) jasotzen 
da, Natura eta Biodibertsitatea babesteko helburuaren 
barruan. 

FAUNA eta FLORAri buruz onartutako 
kudeaketa-planak 

1. Espeziearen gaineko mehatxuak baztertzea. 

2. Espeziea bizi deneko habitatak babestu, sendotu eta haiei 
eustea. 

 

Ingurumen-ebaluazio estrategikoak uneoro kontuan hartu behar ditu esandako tresnak 

guztiak eta proiektuen azterketa eta balorazioa gauzatu behar ditu plan, estrategia eta 

programa horiei buruzko araudian, kategorietan eta antolamenduko irizpideetan 

funtsatuta.  

Plangintza hidrologikoa 

Ekainaren 23ko 1/2006, Legeak, EAEko Urarenak, baliabide hidraulikoen erabilerak 

arautzen ditu Jabari Publiko Hidraulikoan (JPH) nahiz jabari horri lotutako babes-

zerrendetan. Lege horren xedea da beharrezko eraginbideak ezartzea Europako politika 

gara dadin eta, aldi berean, uraren gaia arau-esparru egoki batez hornitzea arloan 

parte hartzen duten herri-administrazioek esku har dezaten.  

Lege horrek Uraren Euskal Agentzia (URA) sortu zuen, hots, Euskadiko uraren politika 

gauzatzeko tresna nagusia. Uraren Euskal Agentziak lurralde historikoen parte-hartzea 

jasotzen du gobernu-organo guztietan.  

Urari buruzko legeriaren helburu orokorra, plangintza hidrologikoa baliatuz, "jabari 

publiko hidraulikoaren egoera ekologiko ona” izatea da. Ingurumenaren ikuspegitik, 

helburu hori betetzeko, lehenengoz eta bat, uretan eragin kaltegarria duten jarduerak 

arteztu eta mugatu behar dira; beste alde batetik, baliabide hidrikoak ustiatu behar 

dira urari lotutako ekosistemen egoera ekologikoari kalterik eragin barik. 
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Arlo horretako legeria guztia erkidegoaren jardun-esparruan garatu da, hain zuzen ere, 

urriaren 23ko 2000/60/EB Zuzentarauak (Uraren Esparru Zuzentaraua) sortutako ur-

politiken esparruan. Esparru horretako artezpide nagusiak ondokoak dira: 

� Uretako ekosistemen egoera babestea eta hobetzea, bai eta horien mendeko 

lehorreko ekosistemen eta hezeguneena ere. 

� Uraren erabilera iraunkorra sustatzea. 

� Isuriak eta lehentasunezko gai arriskutsuen galerak apurka-apurka murrizteko 

eta eteteko berariazko neurriak garatzea. 

� Lurpeko uraren kutsadura apurka-apurka murrizteko bermeak ezartzea. 

� Uholde eta lehorteen eragina apaltzea. 

Uraren Esparru Zuzentarauaren (2000/60/EB) 8. artikuluan eta V. eranskinean 

ezarritakoari jarraiki, ur-masen egoeraren jarraipena egiteko programak 2006ko 

abenduaren 22a baino lehen gertatu behar ziren. 

Uraren Euskal Agentziaren estatutuak onartu zituen abenduaren 18ko 240/2007 

Dekretuak dioenarekin bat, erakunde horrek gauzatu beharreko eginkizunen artean, 

besteak beste, uren kalitate eta kantitateari buruzko helburu eta programen azterketa, 

kontrola eta jarraipena ditugu. 

Uraren egoeraren jarraipena egiteko programen helburu nagusiak ondokoak dira: 

� Mugapearen barruko ur-masen egoeraren ikuspegi orokor koherente eta osoa 

izatea. 

� Ingurumen-helburuen betetze-maila zehaztea. 

� Plan Hidrologikoa garatzeko neurrien programen eraginkortasun-maila 

zehaztea. 

Arestian aipatutako helburuak lortzeko xedea duten jarraipen-programak, berriz, 

ondokoak dira: 

� Azaleko ur-masen egoeraren jarraipena 

� Lurpeko ur-masen egoeraren jarraipena. Helburu horren barruan, nitratoen 

jarraipen-sarea dugu (1998. urtetik aurrera dago abian), adierazitako 

nitratoek kutsatu dezaketen eremuen eta beste eremu batzuen jarraipena 

egiteko, gai arriskutsuen sarea (2007. urtetik aurrera dago abian) eta 

pestiziden sarea (2008. urtetik aurrera dago abian). 

� Babestutako eremuen egoeraren jarraipena: hiri-horniduran erabiltzen den 

ura biltzeko eremuak, ekonomiaren ikuspegitik esanguratsuak diren espezie 

urtarrak babesteko eremuak, aisialdi-erabilera aitortutako ur-masen eremuak, 

76/160/EEE Zuzentarauaren esparruan, bainatzeko ur-eremu sailkatutakoak 

ere kontuan hartuta, eremu kalteberak, mantenugai-ekarpenen mendeko 

eremuak, eta habitatak edo espezieak babesteko aukeratu diren eremuak. 
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� Kontrol hidrometeorologikoa: estazio meteorologikoak, ur-emaria neurtzeko 

estazioak eta uraren kalitateak neurtzekoak. Bizkaiko Foru Aldundiak bere 

sare hidrometeorologikoa kudeatzen du. 

Uraren Euskal Agentziarenaz gain, Ebroko konfederazio hidrografikoak eta Kantauriko 

konfederazio hidrografikoak Uraren Informazio Sarea badute eta erakunde horietako 

bakoitzak artezpideak ezartzen ditu arroen plangintza egiteko. 

Uraren Legearen Testu Bateginaren 40.3 artikuluak xedatutakoari jarraiki, plangintza 

hidrologikoa egin behar da arroen plan hidrologikoen eta Plan Hidrologiko Nazionalaren 

(PHN) bitartez. 

Kantauri Ekialdeko Mugapearen Plan Hidrologiko berria onartu da dagoeneko. Plan hori 

gertatu da estatuko eta zenbait autonomia-erkidegotako plan batzuk aintzat hartuta. 

Planak, besteak beste, ondoko neurriak jasotzen ditu: 

� Saneamendu eta arazketako azpiegitura berriak ezartzea. 

� Euri-urak biltzeko sistema (jariatze-uren tangak). 

� Azaleko urei lotutako ekosistemak zaindu, leheneratzeko eta hobetzeko 

neurriak. Neurri horiek jaso dira kontserbazio bereziko eremuak izendatzen 

dituen dekretuaren proiektuetan, hain zuzen ere, Barbadun ibaiaren 

itsasadarrenean eta Lea eta Artibai ibaienean. 

Oso interesgarria izango litzateke neurri horiez gain, espezie mehatxatuak bizi direneko 

eremu kritikoak hobetuko lituzketen neurriak ere txertatzea, espezie inbaditzaileak 

kontrolatzea ekosistema horietan eta arrain-espezieentzako loturak gerora 

leheneratzea edo hobetzea.  

Hirigintza-plangintza 

Hiri-inguruneak eta hiri inguruko eremuak gero eta garrantzizkoagotzat jotzen dira 

espezie jakin batzuen zaintza kudeatzeko. Denbora igaro ahala, herri eta hirietako 

bizigarritasunari garrantzia aitortu zaio, natura kontuan hartzen da eta naturak gure 

ongizateari zer eskaintzen dion aintzatesten da. Hala eta guztiz ere, ibilbide luzea 

daukagu biodibertsitatea oso-osoan txertatu arte udal kudeaketan. Horren 

adibideetako bat badugu irizpide ekologikoak erabiltzea berdeguneen diseinuan, ez 

bakarrik apainketa-irizpideak, edota andeatutako eremuak zein lehengo 

industriaguneak leheneratzea berdegune eta aisialdi-gune bilakatzeko.  

Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legeak ezarritakoari jarraiki, 

hirigintza-planek eta beste plan edo programa batzuek sorrarazitako eraginak apaldu 

behar dira, zaintzeko eskakizunak, erabilera iraunkorrari buruzko irizpideak, natur 

ondarearen hobekuntza eta berreskurapena eta biodibertsitatearen babesa hirigintza 

eta lurraldearen antolamenduko arloko politiketan jasota.  
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Bizkaiko lurraldeari dagokionez, hiriko biodibertsitatea zaintzen lagundu dezakeen 

plangintza-tresnarik esanguratsuenetakoa Lurralde Plan Partzialak ditugu. Plan 

horietan, eremu funtzionalen diagnostikoa egiten da, ingurune fisikoa eta biologikoa 

aztertzen da eta, gainera, hiri inguruko eremuetako eta ingurumen-balioak dituzten 

eremu guztietako babes-irizpideak eta estrategiak ezarri behar dira. Azkenik, hiriko 

inguruneetan nola txertatu behar diren ere adierazi behar da. Parkeak, ibaien eta beste 

berdegune batzuen hiriko tarteak ahalmen handiko inguruneak dira komunitate 

biologikoak ager daitezen eta, horregatik, aipatutako planetan jaso egin behar dira. 

Ingurumen-ebaluazio estrategikoarekin bat etorriz, udal plangintzak, hiri-

antolamenduko plan orokorrak (HAPO) eta arau subsidiarioek hiriko eta hiri inguruko 

espazioak behar bezala antolatzeko irizpideak eta neurriak jaso beharko lituzkete 

berrikuspenetan, unean uneko aldaketen eta plan berezien garapenetan ere bai, batik 

bat, intereseko espezieak bizitzeko ahalmena duten eremuen babesa bermatzeko.  

2.6. INGURUNEKO JARDUERAK 

2.6.1. BASOGINTZA ETA NEKAZARITZA 

Arlo ekonomiko horiek biak funtsezkoak dira Bizkaiko biodertsitatea kudeatzeko. 

EAEko zuhaitz-azalera handitu egin da azken urteotan, nahiz eta hazkundea oso handia 

ez izan, eta basoko landaketen azalera jatorrizko basoen azalera baino handiagoa da. 

Kantauriar isurialdean ageri dela, intsinis pinua (Pinus radiata) dugu azalera handiena 

hartzen duen espeziea (132.084 Ha, hots, basoko zuhaitz-azaleraren guztizkoaren 

% 33) eta Euskal Herrian baso-ekoizkortasun handiena duena (ia urteko mozketen 

% 90). Bizkaian ere, horixe dugu espezierik hedatuena alde handiz, 79.726 Ha hartzen 

dituela. Bigarren espezierik hedatuena itsas pinua (Pinus pinaster) da, 7.594 Ha 

hartzen dituela. Gainerako koniferoek (Douglas izeia, larizio pinua, pinu gorria, Lawson 

altzifrea…) 5.742 Ha-ko azalera hartzen dute guztira. Azkenik, eukaliptoa (Eucalyptus 

sp.) aipatu behar dugu, 10.191 Ha hartzen dituela, batik bat, kostaldeko basoetan.  

Euskadiko Baso Plangintzak (1994-2030) Landa Garapenerako Plan Estrategikoa 

garatzen du eta hainbat helburu ezarri ditu EAEko basoetako biodibertsitatea 

zaintzeko: 

I. Zuhaiztiak ageri diren medietako biodibertsitateari eutsi eta hura bermatzea, 

bai eta baso-azalera, paisaia eta continuum ekologikoa zedarritu, antolatu 

eta lantzea ere. 

II. Natur ingurunea errespetatzen duten baso-kudeaketako jarraibideak 

ezartzea eta, aldi berean, ondasun eta zerbitzuen hornidura etengabea eta 

eraginkorra ahalbidetzea. 

III. Baso-azalera beharrezko azpiegiturez zuzkitzea komunikatzeko, prebenitzeko 
eta babesteko eta, beste alde batetik, azpiegitura malguz hornitzea ikerketa, 
etengabeko prestakuntza eta prestakuntza teknikoa bideratzeko. 
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IV. Basogintza sektorea kohesionatzea, helburu nagusien araberako ahalmena 

sustatzeko eta enpresen jarduera errazteko. 

V. Basogintza landa-eremuetako eta hirietako gizartearekin lotzea, 

ingurumenaren eta basoaren aldeko kultura sustatuta. 

Plan honek berezko lanabesa izan beharko luke ingurumenaren aldeko ekimenak 

bateratzeko eta horrela erabili beharko litzateke, hasieratik bertatik biodibertsitateari 

buruzko alderdiei erreparatu eta helburuak onartu ahal izateko. 

Biodibertsitatearen babesa eta hobekuntza baso-jardueretan egoki txertatzeko, 

nahitaezkoa da basogintzako kudeaketa iraunkorraren gaineko irizpideak mendi 

guztietan ezartzea. Hori eginez gero, onura nabarmenak hartuko lituzkete natur 

ondareak eta biodibertsitateak, ondasun, gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-zerbitzu 

gisa islatuta. Ildo horretan, oso garrantzitsua da beharrezko jakintza izatea mendi-

mota bakoitzeko baso-baliabideen erabilera iraunkorra bermatzeko teknika egoki eta 

arinenen inguruan, eta baso-plangintza kudeatzeko tresna egokienak eskuratzea, 

hainbat eskalatan eskuratu ere, erabilera aniztasuna erdiesteko.  

Nazio Batuen Ingurumen eta Garapenari buruzko Biltzarrak “kudeaketa iraunkorra” 

deritzon kontzeptua sortu zuen 1992. urtean. Kontzeptu hori Helsinkiko Ministroen 

arteko Biltzarrean zehaztu zen basoei dagokienez, 1993. urtean, honako eran: 

“Baso eta baso-lursailak halako eran erabiltzea non bertako biodibertsitateak, 

ekoizkortasunak, leheneratzeko ahalmenak eta bizitasunak iraungo duten. Era berean, 

erabilera horiek gaur egun nahiz etorkizunean ekologia- eta gizarte-eginkizun 

garrantzitsuak bete behar eta beharko dituzte tokiko, estatuko eta munduko 

esparruan, beste ekosistema batzuei kalterik egin barik”. 

Europako herrialde guztiek adierazpen hori onartu zuten Lisboako Biltzarrean, 1998. 

urtean, eta berariazko irizpide eta adierazleen zerrenda landu zuten. Lan horren 

emaitzaz,  Europako herrialdeen Basogintza Ziurtatzeko Sistema (PEFC) sortu zen. 

Sistema horri esker, banakako eta taldeko ziurtapena egiteaz gain, hirugarren modua 

ere landu daiteke. Eskualdeko Basogintza Ziurtapena deritzo sistema horri eta, Euskal 

Autonomia Erkidegoko ezaugarrietara ondoen egokitzen den prozedura denez, jabeek, 

eraldaketa-sektoreak eta administrazioak berak aldeztu dute. 

Euskadiko Basogintza Ziurtatzeko Elkartea (PEFC Euskadi) sortu da dagoeneko eta hiru 

foru aldundiek eta Euskadiko Zur Mahaiak parte hartzen duten bertan. Elkarte horren 

eskutik, Basogintzako jarduera egokien liburuxka eskuratu daiteke. 

Ekimen horiei eta egun garatzen ari diren beste batzuei esker (basogintza kudeaketa 

iraunkorraren planen ereduak, bioadierazleen lanketa…), esparru-sistema sortu da 

bertan zehazten diren ezaugarrien arabera kudeatzen diren mendiek hiru biltzarretan 

(Rio, Helsinki eta Lisboa) hitzartutako abiaburu eta irizpideak betetzen dituztela 
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bermatzeko. Era berean, hori guztia bat dator Europako Batzordeak argitaratutako 

Basogintza Estrategia berriarekin19. Estrategia horren abiaburuak ondokoak dira: 

� Basoen kudeaketa iraunkorra eta basoen erabilera anitzeko eginkizuna, 

halakoa non askotariko ondasunak eman eta zerbitzuak eskain ditzaketen 

modu orekatuan eta, aldi berean, haien babesa bermatzen den. 

� Baliabideen erabilera eraginkorra, basoek eta baso-sektoreak landa-

garapenari hazkundeari eta enpleguaren sorrerari egiten dieten ekarpena 

optimizatzea. 

� Basoen aurreko erantzukizun erabatekoa, basogintzako produktuen ekoizpen 

eta kontsumo iraunkorrak sustatzea. 

Estrategia horretan, ondoko helburua jasotzen da, 2020. urtean betetzeko asmoz: 

� Europar Batasuneko baso guzti-guztiak basogintza-kudeaketa iraunkorraren 

abiaburuei jarraiki ustiatzen direla bermatu eta frogatzea; beste alde batetik, 

EBk gero eta ekarpen handiagoa egin beharko luke kudeaketa-mota horren 

alde eta mundu mailako baso-soiltzearen aurka. Hala, jarduteko modu 

horrek:  

• Basoek betetzen dituzten eginkizunak orekatzen laguntzen du, eskariei 

erantzuten die eta oinarrizko ekosistemetako zerbitzuak eskaintzen ditu; 

• Oinarriak finkatzen ditu basogintza eta basoetatik eratortzen den balio-

kate osoa lehiakorrak izan daitezen eta ekarpen bideragarria eman 

diezaioten bioekonomiari. 

Aurrekoa dela eta, basogintzan eragin txikiko ustiapen-teknikak erabiliz gero, Etekin 

ekonomikoak eta ingurumen-onurak ekartzen ditu. Basoak ustiatzeko ohiko tekniken 

aldean, egiaztatu da teknika horren erabilerari esker karbono-isuriak murriztu 

daitezkeela. Hori guztia, ahalik eta biodibertsitate-maila handienari eutsita hautazko 

baso-ustiapenaren bidez, pisu handiko arrazoia da basogintza-kudeaketa iraunkorraren 

alde egin dezagun. 

Nekazaritzari gagozkiola, sektore horri lotutako azalera nabarmen murriztu da Euskal 

Autonomia Erkidegoan azken urteotan. Ildo horretan, esan behar da hirigintza-

garapena dugula nekazaritzako lurren galeraren eragile nagusietakoa EAEn. Lurzoru-

mota horietako desagertze masiboa saihesteko, plangintzako eta antolamenduko 

tresnak garatu behar dira lurzoruei eutsiko badiegu, batik bat, nekazaritzan eta 

basogintzan erabiltzeko ezaugarri bikainak dituzten lurzoruei eutsiko badiegu. Gure 

erkidegoan, Nekazaritza eta Basozaintzako Lurraldearen Arloko Plana dugu helburu hori  

jasota daukan tresnarik behinena. Jakina denez, zatiketak, erabileren aldaketak, 

muturreko klima-gertaerek edo espezie exotiko inbaditzaileek eragiten diete aipatutako 

bi sektoreei. 

                                                           
19 COM (2013)569 azkena 
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Horrez gain, koordinazioa sustatu behar da lurraldeko politiken eta bizitza basatia 

babesteko politiken artean. Baieztapen horren arrazoia Habitat Zuzentarauaren 17. 

artikuluan ageri den txostenean 20  funtsatzen da. Txosten horrek dioenez, Europar 

Batasunean, nekazaritzari lotutako habitat guztien % 7 baino ez daude zaintza-egoera 

onean; nekazaritzaz kanpoko habitatei dagokienez, berriz, % 21 daude egoera onean. 

Beraz, badirudi funtsezkoa dela biodibertsitatearen kudeaketa hobetzea nekazaritzako 

sistemetan. Erkidegoko Nekazaritza Politika berriak ere lan-ildo hori jorratuko du eta 

haren helburuetako bat Natur baliabideen kudeaketa iraunkorra eta klimaren aldeko 

ekintza izango da.  Esan barik doa lan-ildo hori jasota dagoela EBren Estrategian21.  

Arestian azaldu dugun koordinazio eta kudeaketa iraunkorraren adibidea dugu honako 

hau: Life SOILMONTANA: Nekazaritzako ekosistemen osasun-txartelak 22 . 

Ekimen horretan, Neiker-Tecnaliak parte hartzen du LIFE programaren arduraduna den 

aldetik eta, gainera, Orozko eta Zeanuriko Abeltzainen Elkarteak, LORRA kooperatibak, 

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak. Ekimenaren eragin-eremua Gorbeiako 

parke naturalaren barruan eta inguruetan (Orozko eta Zeanuri) dauden mendi-larreak 

eta haran barrenetako bazkalekuak dira eta horren helburu nagusia ondokoa da: 

“transtermitantzia-erabileraren menpeko nekazaritzako artzain-ekosistemetako 

lurzoruaren eta landareen galera eteteko lan egitea, epe laburrean, bertatik bertara 

gauzatutako ekintza zehatz batzuen bidez; eta epe ertain-luzean, tresna berri baten 

garapenaren bidez (Nekazaritzako Ekosistemen Osasun Txartela-AHC). Txartelari esker, 

edozein pertsonak, aurretiazko prestakuntzari jaso gabe ere, jarduketa horiek eta 

etorkizunean egiten direnek ere nekazaritzako ekosistemetako biodibertsitatean eta 

funtzionalitatean duten eragina (esaterako, osasunaren gaineko eragina) ebaluatu ahal 

izango du”. 

Proiektua 2014ko abenduan amaituko da eta honako emaitza hauek aurreikusten dira: 

� Nekazaritzako Ekosistemen Osasun Txartelak-AHC sortzea. 

� Osasun-txartelaren erabilera zabaltzea kudeatzaile, nekazari eta, oro har, 

gizarteko kideen artean, tresna erabilgarri eta arrunta delako giza jarduerek 

biodibertsitatean eta (lurzoruaren gainetik eta azpitik) ekosistemen 

osasunean duten eragina ebaluatzeko. 

� Lurzoruaren eta landarediaren ezaugarri biologikoak jasotzea osasun-

txarteletan, haien osasun-egoerari buruzko adierazle gisa erabiltzeko (ohiko 

adierazle fisiko eta kimikoen ordez). 

� Jarduera onei buruzko katalogoa argitaratzea, biodibertsitatea babesten 

duten nekazaritza-jarduerak sustatzen laguntzeko eta biodibertsitatea 

zaintzen ez dutenak baztertzeko. 

                                                           
20 Batzordearen txostena, 2009ko uztailaren 13koa, habitat eta espezieen kontserbazio-egoerari 
buruzkoa, Habitat Zuzentarauaren 17. artikuluari jarraiki, COM (2009) 358. Europako Batzordea. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm  

21 (2013/C 258 E/15) 

22 http://212.142.253.17/soilmontana/  



2015ko martxoa [BIODIBERTSITATEAREN ALDEKO ESTRATEGIA BIZKAIAN] 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA | DIAGNOSTIKOA 82 

� Iragarpen-ekuazioak lortzea NIRS eramangarria erabiliz.

Lan-metodologia hori aplikagarria izan daiteke Bizkaiko lurralde osoan eta, horrela, 

larreak antolatzeko planak egin daitezke Life programa hau amaitzean ateratzen diren 

ondorioak aintzat hartuta.  

Landa-garapenerako programek nekazaritzako habitatak eta horietan bizi diren 

espeziak babestu behar dituzte. Gainera, bi sektoreek parte hartu behar dute 

biodibertsitatea babesteko antolatzen diren jardueretan, alderdi biek gogozko parte-

hartzea izan behar dutelarik, Bizkaiko Basogintza Elkartearen eta nekazari zein 

abeltzainen elkarteen, nekazaritza-kooperatiben eta erakunde laguntzaileen (Lorra) 

bitartez. 

Era berean, 2.5.3 atalean aletu dugun lurraldearen zaintza ere tresna baliagarria izan 

daiteke basogintza-kudeaketan. 

2.6.2. EHIZA- ETA ARRANTZA-ESPEZIEAK 

Natur Ondarearen eta Biodibertsitatearen 42/2007 Legeak hainbat xedapen dakartza 

Espainiako espezie basatiak babesteko, ehizari eta ibaietako arrantzari dagokienez. 

Xedapen horietan, ehiza- eta arrantza-espezieak ez ezik, gainerako espezie basatiak 

jasotzen dira, bereziki, Babes Bereziko Erregimenean dauden Espezie Basatien 

Zerrendan ageri direnak. 

Beste alde batetik, aintzat hartu behar dugu aipatutako espezieek beste sektore 

ekonomiko batzuetan izan dezaketen eragina, hala nola, nekazaritza eta abeltzaintzako 

sektorearen gaineko eragina (gaixotasunen kutsadura, kalteak uztetan) edo 

basogintzako sektorearen gaineko eragina (kalteak landare gazteetan). Ehizatu ezin 

diren espezie gisa sailkatutakoek ere gatazkarik sor dezakete ehiza eta arrantzako 

sektorean, esate baterako, koartzek. Horrez gain, gerta daiteke espezie batzuek 

gaixotasunak kutsatzea katalogoan ageri diren espezieei. 

Aurreko guztia dela eta, funtsezkoa da kudeaketa iraunkorrari heltzea jarduera horiek 

garatzen jarraitzeko babestutako espezieen zaintzari kalterik egin gabe. Gaur egun, 

helburu hori gauzatzen da Ingurumen Sailaren eta Nekazaritza Sailaren arteko 

koordinazio eta informazio-trukearen bidez, informazio-trukea norabide bikoa delarik. 

Ingurumen Sailak ugaltokien gaineko informazioa ematen du eraginak saihesteko ehiza 

eta arrantzari lotutako jardueretan eta Nekazaritza Sailak katalogoan jasotzen diren 

espezieen harrapatze, pozoitze edo harrapaketen eta ur-inguruneak izandako erasanen 

inguruko informazioa ematen du. 

2.7. KOMUNIKAZIOA ETA GIZARTE-SENTSIBILIZAZIOA 

� Bizkaiko Foru Aldundiak Ingurumen Iraunkortasunerako Zerbitzua dauka eta

horren zereginetako bat ingurumen-heziketa da. Ingurumen Sailak ekoizten
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duen informazio guztia bi webguneren bitartez zabaltzen da. Ondokoak dira 

webgune horietan sartzeko loturak: 

� Ingurumen Sailaren webgunea:

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleDepartamento.asp?Tem_Codigo=

9&idioma=EU&bnetmobile=0&dpto_biz=9&codpath_biz=9

� Bizkaia 21 ataria: www.bizkaia21.net

Bizkaia, Lurralde iraunkorra: http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=3

Oso garrantzitsua da gizartearen sentsibilizazioa eta parte-hartzea bultzatzea, 

biodibertsitatearen ekonomia- eta gizarte-balioak sustatuz. Horretarako, guztiz 

gomendagarria litzateke bizi-kalitatearen balioespenean alderdi ekologikoak ere 

txertatzea, hala nola, ekosistemek eskaintzen dizkiguten zerbitzuei buruzko iritziak. 

Horren haritik, biodibertsitatearen gaineko jakintza eta gizarte-sentsibilizazioa jorratzen 

duten programak garatu behar dira, gune babestuetatik hasita. Hala, Natur 

Ondarearen eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legeak honako betebehar hauek 

ezartzen dizkie botere publikoei: “heziketa-programen, hezkuntzaren eta Informazio 

orokorraren bitartez, bereziki, lurraldeko erabiltzaileen artean, natur ondarea eta 

biodibertsitatea babesteko beharrizana sustatzea”. Gai horri dagokionez, arreta bereziz 

jardun behar da eskolako umeen artean, haien heziketaren bidez finkatuko baitira 

etorkizunean biodibertsitatea babestu eta hobetzeko konpromisoa sendotzen duten 

oinarriak.  

3. KONPROMISOAK (HELBURU ERAGINGARRIAK
ETA LAN-ILDOAK) 

3.1. HELBURU OROKORRAK 

Bizkaiko biodibertsitateari buruzko egungo egoeraren azterketa egin ostean, lan-ildoak 

eta ildo horiek gauzatzeko moduak ezarri dira, betiere EAEk, Estatuak eta Europak 

araututakoak betetzeko xedez. Aintzat hartu behar dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Estrategian jasotzen den moduan, helburu nagusia hauxe dela: “Biodibertsitatearen 

galera etetea eta EAEko habitatek nahiz espezieek irauteko egoera egokia erdiestea 

2020. urtean, aipatutakoek gizartearentzat duten balioa aintzatetsita”.  

Beraz, Bizkaiko Foru Aldundiak konpromisotzat hartzen ditu 1.4 atalean jaso diren 

helburu horiek guztiak; esan beharrik ez dago helburuok EAEko 2009-2014 aldiko 

Biodibertsitatearen Estrategian ere jasota daudela. 

� 1. helburua: biodibertsitatearen ikuspegitik, garrantzi handiko eremuak 

(eremu babestuak, Natura 2000 Sarea…) babestu eta hobetzea. 

� 2. helburua: biodibertsitatea zaintzea eta leheneratzea baita babestutako 

eremuetatik kanpo ere. 
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� 3. helburua: biodibertsitatea beste politika batzuetan txertatzea. 

� 4. helburua: jakintza zientifikorik egokiena eskuragarri izatea, erabakiak 

hartzen laguntzeko. 

Aldundiak helburu eragingarri batzuen bidez garatuko ditu, bere eskumenei jarraiki: 

G1 HELBURUA: biodibertsitatearen galera etetea eta ekosistemetako zerbitzuak 

leheneratu edo horiei eustea 

• 1.1. helburu eragingarria: biodibertsitatearen gaineko jakintza-maila nahikoa

bermatzea, zaintza ahalbidetu eta horretarako beharrezkoak diren jarduerak

gauzatzeko helburuz.

• 1.2. helburu eragingarria: ekosistemak babestea, haien arteko loturari eta

osotasunari helduta eta biodibertsitatearen galera garbia saihestuta.

G2 HELBURUA: biodibertsitatea hobetzea plangintza, jakintzaren kudeaketa eta 

sailaren gaikuntza baliatuz 

• 2.1. helburu eragingarria: biodibertsitatea plangintzan eta antolamenduan

txertatzea.

• 2.2. helburu eragingarria: sailaren barruko egitura hobetzea.

G3 HELBURUA: espezie exotiko inbaditzaileen eragina prebenitu, kontrolatu eta espezie 

arrotzak erauztea 

• 3.1. helburu eragingarria: jakintza eta irizpide teknikoak sortu eta lan-

programak garatu arloan parte hartzen duten eragileekin.

G4 HELBURUA: biodibertsitatearen eta ekosistemetako zerbitzuen balioa azpimarratzea 

• 4.1. helburu eragingarria: biodibertsitatearen gaineko jakintza-maila nahikoa

bermatzea herritarren artean.

3.2. HELBURU ERAGINGARRIAK 

Agiri honen bidez, Bizkaiko biodibertsitatearen kudeaketa eraginkortasun eta 

eragingarritasun handiagoz gauzatu nahi dugu, ekosistemen eta ekosistemetako 

zerbitzuen zaintza sustatuz ingurumen-sentsibilizazio sendoa daukan gizarte garatu 

baten barruan.  

Biodibertsitate biologikoa babestu, hobetu eta kudeatzeko helburuz, Bizkaiko Foru 

Aldundiaren Estrategiaren oinarriak ondokoak dira: 
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� Erabilera iraunkorra sustatzea: Dibertsitate biologikoaren babesa eta

baliabideen erabilera iraunkorra ez dira aurkakoak. Ekosistemek eskaintzen

dizkiguten ondasun eta zerbitzuen erabilera iraunkorra sustatu behar dugu,

ondasun-zerbitzu horien ustiapena epe luzean baliatu ahal izateko,

ekosistemek ingurumen-zerbitzuak eskaintzeko ahalmena denbora igaro

ahala murriztu barik. Hein handi batean, dibertsitate biologikoaren kudeaketa

bideratzeko ardurarik behinena tokiko komunitateena da eta, horregatik,

komunitate horiek ere gozatu behar dituzte baliabideak ustiatzearen ondorioz

sortzen diren etekinez, banaketa zuzena eta gardena dela bide.

� Erantzukizuna partekatzea: Dibertsitate biologikoaren babesa eta erabilera

iraunkorra denon ardurapekoa da. Administrazio publikoena ez ezik,

erantzukizuna gizarte osoarena da, baita ekoizpen-sektoreena, lursailen

jabeena, ikerkuntza eta hezkuntza komunitatearena, hedabideena eta

abarrena.

� Kudeaketa proaktiboa sustatzea: Arazoa azaleratu osteko erantzun bidezko

ohiko kudeaketaren aldean, kudeaketa proaktiboa eta moldagarria sustatzen

da, arazoak agertu aurretik jarduteko modua eskaintzen duena.

� Babestutako Natur Eremuen barruan eta kanpoan ere babestea: dibertsitate

biologikoaren ikuspegiak (kudeatzeko estrategiak) lurraldeko ikusmolde

horizontala izan behar du, Bizkaiko lurralde osora hedatzeko babestutako

natur eremuen barruan eta kanpoan ere jarduteko, natur eremuen arteko

lotura sustatuz eta lurraldearen iragazkortasuna bultzatuz.

� Ekosistemen aldeko ikuspegia lantzea: Dibertsitate biologikoaren zaintza eta

erabilera iraunkorra sustatzeko politikak ekosistemen lurralde-osotasunari

eutsi behar dio eta, gainera, ekosistemen osotasun funtzionala lehenetsi

behar du. Horretarako, lurralde-ikuspegia landu behar da eta dibertsitate

biologikoari eragiten dioten prozesuen gaineko ikusmolde orokorra eduki

behar da, elementu biotikoak, abiotikoak eta gizakiei dagozkienak aintzat

hartuta, betiere ekosistemen funtzio eta prozesuen gaineko jakintzan

oinarrituta.

� Ikusmolde bateratzailea bultzatzea: lurralde, administrazio eta gizartearen

parte-hartzea bateratzeko aukera eskaintzen duten jarraibideak ezarri behar

dira Estrategia kudeaketa-tresna orohartzaile gisa baliatzeko. Baterakuntzak

bereziki eraginkorra izan behar du lurraldearen antolamenduan eta arloko

plangintzan, eta horretarako, Lurraldearen Antolamendua eta Ingurumen

Ebaluazio Estrategikoa bultzatu behar dira, dibertsitate biologikoaren zaintza

eta erabilera iraunkorraren abiaburuak lurralde- eta arlo-plangintzetan

txertatzeko tresna bikainak direlako.

� Koordinazioa eta lankidetza sustatzea: Eskuragarri dauden kudeaketa-

baliabideak optimizatu eta proposatutako ekintzen eraginkortasuna

areagotzeko xedez, behar-beharrezkoa da administrazio publikoen arteko

koordinazio eraginkorra eta administrazioen eta gizarte-erakundeen artekoa.
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Ildo horretan, Estrategiak ardatzarena egin behar du Bizkaiko lurralde osoan 

garatzen diren dibertsitate biologikoa babestu, erabili eta kudeatzeko 

artezpide, ikuspegi, tresna eta plan guztietan. Era berean, koherentziaz jantzi 

behar ditu aipatutakoak eta guztien erreferentziazko elementua izan behar 

du.  

� Gizartearen parte-hartzea eta kudeaketa parte-hartzailea garatzea:

Nahitaezkoa da Bizkaiko gizarte-esparru guztietako ordezkariek gogotik parte

hartu eta lankidetzan jardun dezaten ekimen honetan, batik bat, natur

ingurunea eta biodibertsitatearen kudeaketa bideratzeko erabakiak hartzen

dituztenek. Horregatik, guztiz beharrezkoa da gizartearen parte-hartzea eta

erakundeen arteko lankidetza ahalbidetzen duten bide guztiak baliatzea.

� Informazioa eskuratzeko modua erraztea eta jakintza zabaltzea: Funtsezkoa

da ezaupideak eta jakintza eskuratu eta partekatzeko prozedura etengabe

zabalik izatea. Dibertsitate biologikoaren inguruko ikerketa zientifikoa

lehenetsi behar da eta, bestetik, ikerkuntza horretatik ondorioztatzen den

jakintza era egokian zabaltzeko bideari heldu behar zaio eta gizarteko kide

guztien eskura jarri, informazio-sistema orokor baten bidez. Era berean,

garrantzi handikoa da behar bezalako prestakuntza eta sentsibilizazioa

eskaintzea gizarteari biodibertsitatearen inguruan.

� Prebentzio- eta arreta-abiaburua aintzat hartzea: Dibertsitate biologikoa

jatorrian bertan andeatzen duten gertaeren kontrako esku-hartzea lehenetsi

behar da, pairatutako eraginen zuzentze-neurriak edo izandako kalteak

leheneratzeko neurriak proposatu beharrean. Era berean, kalterik gerta ez

dadin ahalegindu beharra dago, ezbeharra gertatu baino lehen, balizko

gatazkak aurreikusita. Prebentziozko araudiek, ingurumen ebaluazioak eta

dibertsitate biologikoaren egoeraren jarraipenak gauza izan behar lukete,

berez, funtsezko abiaburu horri erantzuteko, eta horretarako, tresna eta

lanabes egokiak baliatu behar ditugu ingurumen-ebaluazio estrategikoaren

bidez eta alternatiba egokien gaineko eztabaiden bidez, proiektuen

ingurumen-ebaluazioaren esparruan. Ildo beretik, arretaz jokatu behar da

Natura sarearen barruko eremuren batean garatzen den jarduera batek natur

ondareari eragin diezazkiokeen kalteen aurrean; horrela, hasteko eta bat

ebaluatu beharko genuke jarduera horrek zer-nolako kaltea ekarri ahal dien

izendatutako babes-eremuan dauden habitat eta espezieei.

� Balorazio ekonomikoa kontuan hartzea: Berezko balioa alde batera utzi barik,

biodibertsitatearen eta ekosistemetako zerbitzuen gaineko balorazio

ekonomikoa oso-osoan aintzat hartu behar da erabakiak hartzeko orduan, eta

biodibertsitatearen balioak Bizkaiko Foru Aldundiaren politiketan txertatu

behar dira.
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3.3. ILDO ESTRATEGIKOAK ETA HAIETATIK ERATORRITAKO 
EKINTZAK, HELBURUAK BETETZEKO 

Helburu guztiak beheko tauletan jaso dira, ildo estrategikoak eta haiei datxezkien 

ekintzak ere txertatuta. Batzuetan, hainbat espezierentzat diseinatutako jarduera 

multzo batez dihardute ekintzek. Halakoetan, ekintzen banakaketa ageri da agiri honen 

hurrengo atalean. Bestetik, esan behar da ekintza batzuk Bizkaia 21 agirian ere 

jasotzen direla eta, horregatik, grisez ageri dira hurrengo taulan, Bizkaiko Garapen 

Iraunkorraren Estrategian daukaten kodea adierazita.  

1. HELBURUA: Biodibertsitatearen galera geraraztea eta ekosistemetako zerbitzuak
leheneratu edo haiei eustea 

1.1. Helburu eragingarria Biodibertsitatearen gaineko jakintza nahikoa bermatzea, zaindu 
ahal izateko eta horretarako neurri egokiak gauzatu ahal izateko 

Kodea Ekintza Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 

LANDARE BASATIEN 
DIBERTSITATEA 

A.1 EAEko katalogoan jasota 
dagoen floraren berrikuspen 
sistematikoa eta aldizkakoa 
egitea. Dagoeneko, landare 
horien jarraipena egiten da, 
baina landareek pairatzen 
dituzten presioak aztertu behar 
dira, bereziki, eta, hala 
badagokio, gauzatutako zaintza-
neurriak ebaluatu behar dira.    

Bizkaiko Foru 
Aldundia 

(aurrerantzean, 
BFA) 

BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/Eusko 
Jaurlaritza 

Ikusi lan-ildoa, 
bertan zehazten 

baita espeziearen 
arabera 

A.2 Bizkaiko flora baskularraren 
azterketa egitea, bereziki, 
espezie endemikoak, bereziak 
edo babestuak, baita ZBEak 
kudeatzeko planetan jasotakoak 
ere (1) 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

Ikusi lan-ildoa 

A.3 Katalogoan jasotzen diren 
espezieen hedadurari eta 
espezieok bizi direneko 
ekosistemen egoerari buruzko 
azterketak egitea. Era berean, 
katalogoan jasota egon arren, 
jarraipenik egiten ez zaien 
espezieen populazioen tamainari 
buruzko azterketak egitea 
(espezie bitxiak, kalteberak, 
intereseko espezieak eta ia 
iraungitzat jo daitezkeenak) 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/Eusko 
Jaurlaritza 

Hurrengo 
urteetan 

gauzatzekoa, 
mehatxatuenei 

lehentasuna 
emanda 
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Kodea Ekintza Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 

A.4 Ondokoen kudeaketa-plana 
berrikustea: 
Diphasiastrum alpinum, 
Eriophorum vaginatum,  
Genista legionensis,  
Ranunculus amplexicaulis 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

2015 eta 2020 

A.5 Analisi genetikoak egitea 
beharrezkotzat jotzen diren 
espezie mehatxatuetan 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

2015-2020 

A.6 Onddoak: Bizkaiko onddoei 
buruzko datuak batzea eta haien 
populazioen inguruko azterketa 
egitea, duna, zuhaitz zahar eta 
baso helduetan 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

Urtekoa. 
Etengabea 

A.7 Briofitoak: Katalogoan jasotzen 
diren espezieen gaineko 
jakintza-maila eguneratzea 
(hedadura eta balorazioa), batik 
bat, eremu babestuetakoena 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

5 urterik behin, 
katalogoa gertatu 

ostean 

A.8 Ondoko espeziearen jarraipen-
plana: Sphagnum squarrosum 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

2015 

A.9 Hesitutako istingen jarraipena 
egitea, Gorbeian, Urkiolan, 
Saldropoko hezegunean eta 
Ordunten  

BFA/ Arabako 
Foru Aldundia 
(aurrerantzean, 

AFA) 

BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

2016, 2018, 

2020 

A.10 Aziendek istingetan duten 
eraginari buruzko azterketa 
egitea 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/BFA –
Nekazaritza 

Saila 

2016, 2018, 

2020 

A.11 Espezieak zaintzeko neurriak 
aplikatzea  
(3.1.1.) Babestutako espezieei 
eusteko eta biodibertsitatearen 
gaineko mehatxuak apaltzeko 
(aisialdiko jarduera txarrak…) 
neurriak hartzea atsedenlekuetan 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

Ikusi 1.2. 
lan-ildoa 

A.12 Natur ondareari eta 
biodibertsitateari lotutako 
tradiziozko ezaupideen 
inbentarioa gertatzea 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/BFA -
Nekazaritza 

Saila 

2017 

A.13 Landare basatien germoplasma-
bankuak eratzen laguntzea 

Aranzadi /  
Eusko Jaurlaritza 

Aranzadi/ 
Eusko 

Jaurlaritza/ 
BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

Etengabea 
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Kodea Ekintza Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 

ORNODUNEN FAUNA 
A.14 Katalogoan jasotzen diren 

espezieen hedadurari eta 
espezieok bizi direneko 
ekosistemen egoerari buruzko 
azterketak egitea. Era berean, 
katalogoan jasota egon arren, 
jarraipenik egiten ez zaien 
espezieen populazioen tamainari 
buruzko azterketak egitea, 
ZBEen kudeaketa-planetan eta 
natur eremuetan jasota daudenak 
lehenetsita 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/Eusko 
Jaurlaritza 

Ikusi 1.1.2. 
lan-ildoa 

A.15 Urlehortarren eta narrastien 
kontrol-populazioak ezartzea, 
talde horien populazioen 
jarraipena egiteko 

BFA BFA Urtekoa. 
Etengabea 

A.16 Elkarteek, boluntarioek eta 
administrazioek sortutako 
informazioa batzea eta 
bateratzea. Espezieen hedadurari 
buruzko urteko mapak sortzea 

BFA BFA/Eusko 
Jaurlaritza/URA 

Urtekoa. 
Etengabea 

A.17 Arantzarrain, ekaitz-txori, 
ubarroi mottodun eta bisoi 
europarraren kudeaketa planaren 
jarraipena egitea. Era berean, 
egokia denean, arian-arian 
onartzen diren planen jarraipena 
egitea 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/Eusko 
Jaurlaritza 

2015 

A.18 Nekrofagoen, saguzarren eta apo 
lasterkariaren kudeaketa-plana 
abian jartzea 
(3.1.1) Babestutako espezieen 
kudeaketa-planen lanketa eta 
garapena sustatzea 

BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

2015 

A.19 Arrano arrantzalea birsartzeko 
proiektuaren urteko jarraipena 
egitea  

BFA/Aranzadi BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua/ 
Aranzadi 

Urtekoa, 
proiektuak 

irauten duen 
bitartean edo 
populazioak 
finkatu arte 

A.20 Analisi genetikoak txertatzea 
espezieen kudeaketa-planetan 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/Eusko 
Jaurlaritza 

Urtekoa. 
Etengabea 

A.21 Aipatutako lekuetan oraintsu 
iraungi diren espezieen 
populazioak bilatzea eta 
egiaztatzea 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/Eusko 
Jaurlaritza 

Urtekoa. 
Etengabea 
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Kodea Ekintza Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 

A.22 Fauna basatiak pairatutako 
gaixotasunen kontrola eta 
jarraipena egitea 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/BFA -
Nekazaritza 

Saila 

Urtekoa. 
Etengabea 

A.23 Ibai-aingira leheneratzeko 
kudeaketa-plana egitea 

Eusko 
Jaurlaritza/BFA 

BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/Eusko 
Jaurlaritza 

2015 

A.24 Koordinazio eraginkorra 
bideratzea Nekazaritza 
Sailarekin, fauna basatiak 
sektore ekonomikoei eragindako 
kalteak konpontzeko 
(nekazaritza, abeltzaintza, 
basogintza, ehiza, arrantza), eta 
eragingarri horiek guztiak 
kontuan hartzea espezie 
mehatxatuak kudeatzerakoan 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/BFA -
Nekazaritza 

Saila 

Urtekoa. 
Etengabea 

ORNOGABEEN FAUNA 
A.25 Katalogoan jasota egon arren, 

daturik bildu ez den ornogabeen 
hedadurari eta populazioen 
egoerari buruzko katalogoa 
gertatzea (Macromia splendens, 
Oxygastra curtisii, Potomida 
littoralis) 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

2015-2016 

A.26 Katalogoan jasota egon arren, 
daturik bildu ez den ornogabeen 
hedadurari eta populazioen 
egoerari buruzko katalogoa 
gertatzea (Aeshna affinis, 
Brachytron pratense, Rosalia 
alpina, Lucanus cervus, 
Cerambyx cerdo), Bizkaiko baso 
helduei lotutako beste 
koleoptero saproxiliko batzuk 
aintzat hartuta 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

2017-2020 

A.27 Ibai-karramarroaren 
(Austropotamobius italicus) 
kudeaketa-plana proposatzea 

BFA Eusko 
Jaurlaritza/BFA 

2015 

A.28 Lepidoptera ordenaren gaineko 
informazioa osatzea, 
bibliografia entomologikoaren 
azterketa zorrotzenaren bidez 
eta oraintsuko landa-laginketen 
bidez 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/Eusko 
Jaurlaritza 

2016-2017 
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Kodea Ekintza Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 

A.29 Ornogabeen espezie jakinen bat 
EAEko espezie mehatxatuen 
katalogoan sartzeko irizpideak 
zehaztea, esate baterako, espezie 
horren endemismoa 

Eusko 
Jaurlaritza/BFA 

BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/Eusko 
Jaurlaritza 

2015 

A.30 Populazio endemikoen eta 
ZBEen zein natur guneen 
kudeaketa-planetan jasotako 
gainerako espezieen azterketa 
egitea eta lan egiteko 
metodologia zehaztea  

Eusko 
Jaurlaritza/BFA 

BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/Eusko 
Jaurlaritza 

2015-2016 

A.31 Polinizatzaileen eta haien 
egoerari buruzko mapa 
gertatzea. Erle basatientzako 
habia artifizialak ipintzea 

BFA BFA – 
Nekazaritza 

Saila 

2015-2016 

EKOSISTEMAK / 
HABITATAK 

A.32 Bizkaiko NKNB (Natura 
Kontserbatzeko Nazioarteko 
Batasuna) ekosistemen zerrenda 
gorria gertatzea 

Eusko Jaurlaritza BFA/Eusko 
Jaurlaritza 

Ebaluatzeko 
irizpideak 
onartzen 
direnean 

A.33 Kudeatzeko artezpideak lantzea 
kudeaketaren eta zuzentarauan 
jasotako habitaten 
inbentarioaren inguruko adituek 
parte hartzen duten lan-mahaien 
bidez (habitat-talde bakarra 
urteko) 

Eusko Jaurlaritza BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/Eusko 
Jaurlaritza 

Urtekoa. 
Etengabea 

A.34 Baso naturalaren azalera 25 Ha 
handitzea urtean 
(3.1.7) Bizkaiko baso 
autoktonoen azaleraren 
handipena sustatzea 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/BFA -
Nekazaritza 

Saila/ 
Udalak/ 

Norbanakoak 

Urtekoa. 
Etengabea 
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1.2. Helburu eragingarria Ekosistemak babestea, haien arteko lotura eta osotasunari eutsita, 
eta biodibertsitatearen galera garbia saihestea 

Kodea Ekintzak Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 
LANDAREDI BASATIA 

A.35 Landareentzako Eremu 
Garrantzitsuak (LEG) edo 
horien baliokideak, Landare 
Dibertsitatearentzako Eremu 
Garrantzitsuak (LDEG) 
onartzea  

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

2015-2016 

A.36 Eraginaren ebaluazioetan, 
ekimenaren hasieratik bertatik 
leheneratzeko plangintza egin 
beharra dagoela jasotzea, 
tokiko landare autoktonoaren 
eskuragarritasuna aurreikusi 
ahal izateko.   

BFA BFA – 
Ingurumenaren 

Kalitatea 
Zaintzeko 
Zerbitzua 

Urtekoa. 
Etengabea 

A.37 Basogintzako baliabide 
genetiko autoktonoak zaintzea 

BFA BFA – 
Nekazaritza 

Saila 

Urtekoa. 
Etengabea 

A.38 Lan-mahaiak eratzea 
Nekazaritza Sailarekin batera 
basogintza-kudeaketa 
iraunkorraren gaineko planak 
lantzeko 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/BFA 
-Nekazaritza 

Saila 

Urtekoa. 
Etengabea 

A.39 Landare basatien ustiapena 
ustiatzen duen araua prestatzea 
(FairWild ziurtagiria) 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/BFA 
-Nekazaritza 

Saila 

2017-2018 

ORNODUNEN FAUNA 
BASATIA 

A.40 Lurralde barruko lotura 
hobetzeko jarduerak gauzatzea 

BFA BFA – Herri 
Lanen Saila eta 

Ingurumen 
Saila 

2016-2020 

A.41 Ibai-habitatak hobetzeko 
jarduerak gauzatzea  
(3.3.2) Ibai-ibilguetan, 
arrainen igaroa eragozten 
duten hesiak kentzea edo 
zuzentzea 
(3.2.1) Zalduak edo 
ibaiertzeko basoak ibai-sarean 
leheneratzeko programa 
lantzea, bereziki, mendi 
publikoetan eta jabetza 
publikoko lursailetan eragiteko 

BFA BFA, URA Urtekoa. 
Etengabea 
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Kodea Ekintzak Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 
A.42 Ur-ingurunearen gaineko 

jakintza hobetzeko neurriak 
hartzea eta ingurune hori 
monitorizatzea, antolatzea eta 
horren plangintza egitea 
(berrikuntza programak edo 
proiektuak)   

BFA BFA Urtekoa. 
Etengabea 

GUNEAK/EKOSISTEMAK/ 
HABITATAK 

A.43 Desagertzeko Arriskuan  
dauden Habitaten Espainiako 
Katalogoan jasotako habitaten 
atzeraldia gerarazi eta 
desagertzeko arriskua 
baztertzeko beharrezkoak 
diren neurriak landu eta 
gauzatzea  

BFA/Eusko 
Jaurlaritza 

BFA/Eusko 
Jaurlaritza 

Katalogoa 
arautzen eta 
onartzen den 
unean bertan 

A.44 Lurralde barruko lotura 
eragozten duten puntu 
kritikoak antzeman eta horiek 
apaltzeko neurriak lantzea 
(3.3.2) Ibai-ibilguetan, 
arrainen igaroa eragozten 
duten hesiak kentzea edo 
zuzentzea 

BFA BFA – 
Ingurumenaren 

Kalitatea 
Zaintzeko 
Zerbitzua 

Urtekoa. 
Etengabea 

A.45 Ekosistemetako zerbitzuak 
kartografiatu eta ebaluatzea, 
ekosistemetako zerbitzuen 
andeatzea eta narriadura 
gerarazteko neurri 
berariazkoak eta eraginkorrak 
abian jartzeko   

BFA/Eusko 
Jaurlaritza 

BFA/Eusko 
Jaurlaritza 

2016-2017 

A.46 Sektore ekonomikoek 
biodibertsitatean duten 
eraginaren gaineko ebaluazioa 
egitea, espezie eta guneen 
kudeaketa-planetan aintzat 
hartzeko 

BFA/Eusko 
Jaurlaritza 

BFA – 
Ingurumenaren 

Kalitatea 
Zaintzeko 
Zerbitzua 

2016 

A.47 Kudeatzeko artezpide 
iraunkorrak prestatzea 
nekazaritzan, arrain-
hazkuntzan eta basogintzan 
aritzen diren eremuetan, 
dibertsitate biologikoaren 
zaintza irizpide orokor 
bihurtzeko, sentsibilizatzeko 
jardunaldiak erabiliz eta egun 
erabiltzen diren adierazleak 
azalduz  

BFA BFA – 
Ingurumen 

Saila 

2016, 2018, 2020 
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Kodea Ekintzak Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 
A.48 Laborantzarako ahaide 

basatien gaineko hasierako 
inbentarioa lantzea, baliabide 
genetikoak gordetzeko 
helburuz 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/BFA 
-Nekazaritza 

Saila 

2017-2018 

A.49 Plan, programa eta proiektuen 
Ingurumen Ebaluazioaren 
Eragina bideratzeko 
konpentsazio-neurriak 
diseinatzea 
(3.1.4) Tamaina handiko 
eragin itzulezin eta 
konponezinak arintzeko xedez, 
konpentsazio-neurriak 
proposatzeko irizpideak 
ezartzea, halakoetan zuzentze- 
edo babeste-neurriak ezin 
aplika daitezkeela kontuan 
hartuta  

BFA BFA - Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua eta 
Ingurumenaren 

Kalitatea 
Zaintzeko 
Zerbitzua  

2015-2018 

A.50 Bizkaiko lurralde barruko 
lotura hobetzeko Plan 
Artezkaria diseinatzea 

BFA BFA – Herri 
Lanen Saila eta 

Ingurumen 
Saila 

2015 

A.51 Bizkaiko larreen antolamendua 
egiteko plana prestatzea, 
Habitat Zuzentarauak jasotako 
zaintza-eta kudeaketa-
irizpideak aintzat hartuta 

BFA BFA – 
Ingurumen 
Saila eta 

Nekazaritza 
Saila 

2015-2016 

A.52 Bizkaiko biodibertsitate-
mikroerreserben inbentarioa 
landu eta onartzea  

BFA BFA – 
Ingurumen 

Saila 

2015-2016 

A.53 Baso berezien inbentarioa 
prestatzea 

BFA BFA – 
Ingurumen 
Saila eta 

Nekazaritza 
Saila 

2016-2017 

A.54 Estuarioak eta hareatzak 
zaindu eta leheneratzeko 
proiektuak gertatu eta 
gauzatzea, bereziki, ZBEetan 
eta eremu babestuetan 
daudenena 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

Urtekoa. 
Etengabea 

A.55 Bizkaiko ibaien hidrologia 
leheneratzeko proiektuak 
lantzea, intereseko ibai-
tarteetan 
(3.2.1) Zalduak edo 
ibaiertzeko basoak ibai-sarean 
leheneratzeko programa 
lantzea, bereziki, mendi 
publikoetan eta jabetza 
publikoko lursailetan eragiteko 

URA URA/BFA Urtekoa. 
Etengabea 
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Kodea Ekintzak Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 
A.56 Kudeaketa Artezpideak 

lantzea, ZBE eta HBBE 
adierazpenetan eranskin gisa 
txertatzeko eta abian jartzeko 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

2015-2016 

2. HELBURUA: Biodibertsitatea hobetzea, plangintzaren, jakintzaren kudeaketaren eta
sailaren gaikuntzaren bidez 

2.1. Helburu eragingarria. Biodibertsitatea plangintzan eta antolamenduan txertatzea 

Kodea Ekintzak Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 

B.1 Biodibertsitatearen estrategiari 
buruzko lan-mahaiak egitea 
Bizkaiko Foru Aldundiko beste 
sail batzuekin elkarlanean, hain 
zuzen ere, Herri Lanen 
Sailarekin eta Nekazaritza 
Sailarekin 
(1.1.2.) Sailen arteko 
jardunaldiak egin eta lantaldeak 
eratzea lotutako programak eta 
ekintzak koordinatzeko 
helburuz 
(3.1.5.) Sailen arteko 
batzordeak eratzea lurralde-
eragina duten sailen ekimenak 
eztabaidatzeko, ekimen horiek 
lurralde antolamendua 
garatzeko tresnekin eta EAEko 
zein BLHko ingurumen arloko 
konpromisoekin bateragarriak 
ote diren aztertzeko xedez    

BFA BFA – 
Ingurumen 

Saila eta Herri 
Lanen 

Saila/Udalak 

Etengabea 

B.2 Abian dauden estrategia eta 
planen berri udalen artean 
zabaltzeko kanpainak egitea 
(kanpaina bat urteko) 
3.1.3 Bizkaiko biodibertsitate, 
geodibertsitate, paisaia eta 
ekosistemen inguruko 
informazio-kanpainak egitea  

BFA BFA – 
Ingurumen 

Saila/Udalak 

Etengabea 
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Kodea Ekintzak Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 

B.3 Herri-administrazioen eta 
BFAko Ingurumen Sailaren 
arteko informazioa trukatzeko 
eta kontsultak egiteko 
protokoloa lantzea 
(1.1.3) Tresna eta aplikazio 
informatiko arrunten edo 
bateragarrien erabilera 
bultzatzea hainbat erakundek 
parte hartzen duten programak 
hobeto kudeatzeko 

BFA BFA – 
Ingurumen 
Saila, Herri 

Lanen Saila eta 
Nekazaritza 

Saila/Udalak/ 
Eusko 

Jaurlaritza 

Etengabea 

B.4 Artezpideak lantzea udalek 
ingurumenaren zaintza, 
erabilera iraunkorra eta natura 
ondarea nahiz biodibertsitatea 
leheneratzeko eskakizunak 
txerta ditzaten udal 
plangintzan. Ingurumenaren 
babesa lurralde- eta hirigintza-
antolamenduari gailendu behar 
zaiola aintzat hartzea   

BFA BFA – 
Ingurumen 

Saila/Udalak 

Etengabea 

B.5 Biodibertsitatearen gaineko 
inbentarioen emaitzak 
txertatzea inbentario horiei 
lotutako prebentzio-neurri, 
zuzentze-neurri eta 
konpentsazio-neurrien 
plangintzan eta horien 
definizioan  

BFA BFA – 
Ingurumen 

Saila 

Etengabea 

B.6 Hondartzainentzako 
prestakuntza-ikastaroa ematea, 
bereziki, hondakinak batzeko 
beharrizanaz eta 1220 
habitataren sentikortasunaz 
jabetzeko (Landaredi galkorra 
metatutako itsas hondakinen 
gainean)  

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

2015 

B.7 Ekosistemetako zerbitzuen 
ebaluazioa lurraldearen 
plangintzan eta plan, programa 
eta proiektuen ebaluazioan 
txertatzea, lan-metodologia 
baten bidez  
(3.1.2.) Milurteko Ekosistemen 
Ebaluazioa ikerketa-proiektua 
Bizkaian sustatzea 

BFA/Eusko 
Jaurlaritza 

BFA/Eusko 
Jaurlaritza/ 

Udalak 

Etengabea 
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2.2. Helburu eragingarria. Sailaren barruko egitura hobetzea 

Kodea Ekintzak Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 

B.8 Finantza-baliabideak 
mobilizatzea estrategia abian 
jartzeko, baliabide teknikoak 
eta materialak ere kontuan 
hartuta (autoak, ordenagailuak, 
zaindegia, ekipo 
mugikorrak…) 

BFA BFA – 
Ingurumen 

Saila 

Etengabea 

B.9 Bizkaiko flora eta faunaren 
Geografia Informazioko 
Sistemaren (GIS) 
sistematizazioa eta eguneratzea 
lantzen jarraitzea 

BFA BFA – 
Ingurumen 

Saila 

Etengabea 

B.10 Ingurumen-datuak biltzeko 
baldintza-agiria prestatzea 
inbentarioen kontratazioetan 
erabiltzeko, eta ingurumen-
ebaluaziotik ateratako datu 
osagarriak Sailaren ingurumen 
GIS delakoan txertatzea 

BFA BFA - Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua eta 
Ingurumenaren 

Kalitatea 
Zaintzeko 
Zerbitzua  

2015 

B.11 Aldizkako ikastaroak 
antolatzea BFAko Ingurumen 
Saileko teknikariak GIS 
sistemari buruzko prestakuntza 
jasotzeko   

BFA BFA – 
Ingurumen 

Saila 

2015-2017 

B.12 Informazio esanguratsua 
eskuratzeko modua erraztea, 
informazio kartografikoa 
zabaldu eta beharrezko arreta-
neurriak ezartzea 
(3.1.3) Bizkaia 21 atarian, 
Bizkaiko natur ondareari eta 
paisaiari buruzko informazioa 
txertatzea 

BFA BFA - Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua eta 
Ingurumenaren 
Iraunkortasunek

o Zerbitzua

Etengabea 

B.13 Ingurumen arloko datuak 
batera lantzeko xedez, eragile 
guztien arteko lankidetza-
protokoloa prestatzea 

BFA BFA – 
Ingurumen 

Saila/Udalak 

Etengabea 

B.14 Jarduera onei buruzko 
eskuliburuak prestatzea 
faunako espezieen igarobideak 
leheneratu eta egokitzeko, 
ekosistemen leheneratzea eta 
iragazkortasuna bermatuta 
(3.1.4) Sentsibilizazioa lantzea 
azpiegiturak diseinatzen eta 
azpiegiturak eraikitzen 
dituzten lantaldeetako kideen 
artean (azpiegiturak diseinatu 
eta eraikitzeari buruzko 

BFA BFA - Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua eta 
Ingurumenaren 

Kalitatea 
Zaintzeko 

Zerbitzua/ BFA 
– Ehiza eta
Arrantza 

Zerbitzua/ 
BFA – Herri 
Lanen Saila/ 

2015 



2015ko martxoa [BIODIBERTSITATEAREN ALDEKO ESTRATEGIA BIZKAIAN] 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA | KONPROMISOAK (HELBURU ERAGINGARRIAK ETA 

LAN-ILDOAK) 

98 

Kodea Ekintzak Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 

ikastaroa, ingurumen-
irizpideak aintzat hartuta) 

URA 

B.15 Hartutako eta gauzatutako 
neurrien jarraipena egitea 
ingurumen-eraginaren 
prozedurei jarraiki, 
bideragarritasuna, diseinurik 
onena eta plangintza egokia 
bermatzeko 
(3.1.4) Ingurumen-organo gisa, 
Ingurumen Eraginaren 
Ebaluazioaren menpeko 
proiektuetan jasotako 
zuzentze-neurrien jarraipena 
egiteko lanetan parte-hartzea. 
Konpentsazio-neurrien 
proiektuen eraginkortasun-
mailaren jarraipena egitea 

BFA BFA - Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua eta 
Ingurumenaren 

Kalitatea 
Zaintzeko 
Zerbitzua/  

BFA – Ehiza 
eta Arrantza 
Zerbitzua/ 

 BFA – Herri 
Lanen Saila/ 

URA 

Etengabea 

3. HELBURUA: Espezie exotiko inbaditzaileen hedadura prebenitzea, kontrolatzea eta
erauztea 

3.1. Helburu eragingarria. Jakintza, irizpide teknikoak eta lan-programak garatzea parte 
hartzen duten eragileekin elkarlanean 

Kodea Ekintzak Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 

C.1 EEIei buruzko legeriari 
atxikitako arauen betetze-
mailaren jarraipena egitea 

BFA/Eusko 
Jaurlaritza 

BFA – 
Ingurumen Saila/ 

BFA – 
Nekazaritza 

Saila/  
BFA – Herri 
Lanen Saila/ 

Eusko 
Jaurlaritza/ 

Udalak 

Urtekoa. 
Etengabea 

C.2 Landaretzako EEIen 
kartografia lantzea, bereziki, A 
kategorian sailkatutakoena 
(espezie inbaditzaile 
eraldatzaileak jasotzen dira 
kategoria horretan)  

BFA/Eusko 
Jaurlaritza 

BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/Udalak 

2015, 2016 
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Kodea Ekintzak Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 

C.3 Onddo inbaditzaileek tokiko 
espezieetan duten eraginaren 
jarraipena egitea, hiru urteko 
aldian  

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

2017-2019 

C.4 Ekintza-planak lantzea EEIen 
kontra egitea Bizkaian, 
kudeaketa, kontrola eta balizko 
erauzketa garatu eta, ahal den 
heinean, Euskal Autonomia 
Erkidegoko espezie 
mehatxatuei arriskurik 
handiena dakarkien espezie 
inbaditzaileen katalogoan 
jasotzen diren espezieetako 
batzuei aurre egitea aldi 
berean. Bigarrenari 
dagokionez, espezie horiek 
monitorizatu eta kontrol-
neurrien eraginkortasuna 
aintzat hartu behar dira  
(3.1.1.) Bizkaian hedatzen 
diren espezie inbaditzaileak 
erauzteko planak koordinatzea 

BFA BFAko Natura 
Ondarea 

Zaintzeko 
Zerbitzua/ 

BFAko 
Nekazaritza 

Saila/ Herri Lan 
Saila/ Eusko 
Jaurlaritza/ 

Udalak/URA 

2016-2017 

C.5 Alerta-sarea ezartzea espezie 
inbaditzaile exotikoen 
bilakaera zaintzeko. Sareak 
dinamikoa eta bizkorra izan 
behar du, erauzketa bideratu 
ahal izateko inbasioaren 
hastapenetan, ZBEak eta 
babestutako eremuak 
lehenetsita  

BFA/Eusko 
Jaurlaritza 

BFA – Natur 
Ondarearen 
Saila/BFA –
Nekazaritza 
Saila/BFA – 
Herri Lanen 
Saila/Eusko 
Jaurlaritza/ 

Udalak 

2018 

C.6 EEI erasotzaileenen 
identifikazio eta eraginaren 
inguruko zabalkunde-
kanpainak diseinatzea 

BFA/Eusko 
Jaurlaritza 

BFA – Natur 
Ondarearen 
Saila/BFA –
Nekazaritza 
Saila/BFA – 
Herri Lanen 
Saila/Eusko 
Jaurlaritza/ 

Udalak 

Urtekoa. 
Etengabea 

C.7 EEI erasotzaileenen gaineko 
prestakuntza-ikastaroa 
antolatzea hondartzainentzat, 
alerta-sistema ezarri ahal 
izateko duna-ekosistemetan eta 
kostaldeko eremuetan 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

2015 

C.8 Ingurumen-jarduera onak 
gauzatzea zabalkunde-
kanpainetan erakusteko 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 

Saila/Udalak/ 
BFA – 

Nekazaritza 

2015 
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Kodea Ekintzak Erakunde 
arduraduna 

Erakunde 
parte-

hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 

Saila/BFA – 
Herri Lanen Saila 

C.9 Proiektuak sustatu eta 
proiektuok gauzatzen 
ahalegintzea ekosistema eta 
habitat andeatuak 
leheneratzeko, inbasio 
biologikoa murrizteko edo 
prebenitzeko prozedura gisa, 
ZBEak eta babestutako 
eremuak lehenetsita 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Saila/BFA –
Nekazaritza 
Saila/BFA – 
Herri Lanen 
Saila/Eusko 
Jaurlaritza/ 

Udalak 

Urtekoa. 
Etengabea 

C.10 Izaera inbaditzaile 
oldarkorrena duten espezieak 
(fauna) sartzeko bideen 
arriskuaren maila ebaluatzea 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

2016 

C.11 Izaera inbaditzaile 
oldarkorrena duten espezieak 
(flora) sartzeko bideen 
arriskuaren maila ebaluatzea 

BFA BFA – Natur 
Ondarearen 
Zerbitzua 

2015 

C.12 Gauzatu beharreko ekintzen 
kostu eta onuren gaineko 
azterketa egitea 
(sentsibilizazio-ekintzak, 
kutsadura apaltzeko arautze-
neurriak, mugetan kontrol 
egokiak bermatzeko arautze-
neurriak…)   

Eusko Jaurlaritza BFA – Natur 
Ondarearen 

Zerbitzua/Eusko 
Jaurlaritza 

2016 

4. HELBURUA: Biodibertsitatearen eta ekosistemetako zerbitzuen balioa nabarmentzea

4.1. Helburu eragingarria. Herritarrek biodibertsitatearen gaineko jakintza nahikoa badutela 
bermatzea   

Kodea Ekintzak Erakunde 
arduraduna 

Erakunde parte-
hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 

D.1 Istinga eta briofitoen 
inguruko zabalkunde-
kanpaina lantzea 

BFA BFA – Natur Ondarearen 
Zerbitzua/Udalak 

2017 

D.2 Mehatxatutako ornogabeen 
inguruko zabalkunde-
kanpaina lantzea 

BFA BFA – Natur Ondarearen 
Zerbitzua/Udalak 

2016-2018 
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Kodea Ekintzak Erakunde 
arduraduna 

Erakunde parte-
hartzaileak 

Maiztasuna/ 
Iraupena/ 

Berrikuspena 

D.3 EEIen gaineko 
sentsibilizazio- eta alerta-
kanpainak gauzatzea, lantzen 
diren ekintza-planetan 
herritarren parte-hartzea 
sustatuta  

BFA BFA – Natur Ondarearen 
Zerbitzua/Udalak 

Urtekoa. 
Etengabea 

D.4 Ikastaroak antolatzea 
erakunde publikoek eta 
pribatuek mehatxatutako 
espezieen kudeaketa-planak 
gauzatzen parte har dezaten 

BFA BFA – Natur Ondarearen 
Zerbitzua/Udalak 

2015-2016 

D.5 Espezieen unean uneko 
egoeraren berri emateko 
protokoloak lantzea eta 
mehatxatutako espezieen 
kudeaketa-planak zabaltzea 

BFA BFA – Natur Ondarearen 
Zerbitzua/Udalak 

2015 

D.6 Naturaren eta ekosistemetako 
zerbitzuen balioaren 
inguruko sentsibilizazio-
jarduerak garatzea bi urteko 
epean 

BFA BFA – Natur Ondarearen 
Zerbitzua/Udalak 

2016-2017 

D.7 Biodibertsitatea begiratzeko 
hondartzen mantentze-lana 
eta zaintza egiten diharduten 
pertsonei prestakuntza-
ikastaroak ematea.   

BFA BFA – Natur Ondarearen 
Zerbitzua 

2016 

D.8 Biodibertsitatearen zaintza 
hiri-inguruneetan sustatzeko 
kanpainen diseinua egite eta 
abian jartzea 

BFA BFA – Natur Ondarearen 
Zerbitzua/Udalak/EUDEL 

Urtekoa. 
Etengabea 

D.9 Eskuragarri dauden 

teknikarik onenak baliatzea 

biodibertsitatea zaintzeko 

ekoizpen-sektoreetan 

BFA BFA – Natur Ondarearen 
Zerbitzua/Udalak/Eusko 

Jaurlaritza/ BFA – 
Nekazaritza Saila 

2015 

3.3.1. FLORAREN JARRAIPENA 

Taxona EAEko kat. Lehentasuna 
Jarraipen. 

maizt. 

Apium graveolens subsp. butronensis GA Ertaina 2 urtekoa 

Barlia robertiana GA Handia Urtekoa 

Carex rostrata GA Ertaina 2 urtekoa 

Chamaesyce peplis GA Handia Urtekoa 
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Taxona EAEko kat. Lehentasuna 
Jarraipen. 

maizt. 

Cirsium heterophyllum GA Txikia 2 urtekoa 

Culcita macrocarpa C. Presl GA Handia Urtekoa 

Daphne cneorum L. GA Txikia 2 urtekoa 

Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub GA Ertaina 2 urtekoa 

Epipactis phyllanthes GA Handia Urtekoa 

Eriophorum vaginatum GA Handia Urtekoa 

Genista legionensis GA Handia Urtekoa 

Juncus trifidus GA Txikia 2 urtekoa 

Matricaria maritima subsp. maritima GA Handia Urtekoa 

Menyanthes trifoliata GA Ertaina 2 urtekoa 

Meum athamanticum GA Ertaina 2 urtekoa 

Nigritella gabasiana GA Handia Urtekoa 

Olea europaea var. sylvestris GA Txikia 5 urtekoa 

Pentaglottis sempervirens KB Txikia Urtekoa 

Prunus lusitanica GA Ertaina 2 urtekoa 

Ranunculus amplexicaulis GA Handia Urtekoa 

Sempervivum vicentei BT Txikia Urtekoa 

Sorbus hybrida GA Txikia 5 urtekoa 

Zostera noltii GA Ertaina 2 urtekoa 

5. taula. GA: Iraungitzeko edo betiko galtzeko arriskuan; KB: Kaltebera; BT: Bitxia; IB: Interes berezikoa.

3.3.2. FAUNAREN JARRAIPENA 

FAUNA 

Espeziea Izen arrunta 
EAEko 
egoera 

Jarraipenaren 
beharrizana 

Jarraipena 
egiteko 

gomendatutako 
maiztasuna 

Anguilla anguilla Aingira *** Urtekoa 

Gasterosteus aculeatus Arantzarraina KB *** Urtekoa 

Austropotamobius 
italicus 

Karramarro 
autoktonoa GA *** Urtekoa 

Mesotriton alpestris 
Gailurretako 
uhandrea KB ** 3 urtekoa 

Bufo calamita 
Apo 

lasterkaria KB 

Urteko jarraipena 
egiten zaio; 

geroago, komeniko 
litzateke bi urteko 
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FAUNA 

Espeziea Izen arrunta 
EAEko 
egoera 

Jarraipenaren 
beharrizana 

Jarraipena 
egiteko 

gomendatutako 
maiztasuna 

jarraipena egitea 

Rana iberica 
Baso-igel 
iberiarra IB *** 5 urtekoa 

Emys orbicularis 
Apoarmatu 
istilzalea KB *** Urtekoa 

Mauremys leprosa 
Apoarmatu 

korrontezalea KB *** Urtekoa 

Chalcides striatus 
Eskinko 
hiruhatz 
iberiarra ** 10 urtekoa 

Lacerta schreiberi 
Schreiber 
muskerra IB *** 3-5 urtekoa 

Zamenis longissimus 
Eskulapioren 

sugea IB ** 5 urtekoa 

Narrastiak 

Narrastien 
populazioen 

errolda 
zenbatetsiak 5 urtekoa 

Itsas espezieak 
migratzaileak/negutarrak 

RAMen (itsas hegazti 
eta ugaztunen 

jarraipen-sarea) 
unean uneko 

erroldak 
eguneratzea  

Hydrobates pelagicus Ekaitz-txoria BT ** 5 urtekoa 

Phalacrocorax aristotelis 
Ubarroi 

mottoduna KB *** 5 urtekoa 

Tachybaptus ruficollis Txilinporta 
arrunta BT ** 5 urtekoa 

Egretta garzetta 
Koartzatxo 

txikia * 5 urtekoa 

Ardea purpurea 
Koartza 

hauskara BT ** 3 urtekoa 

Ciconia ciconia 
Amiamoko 

zuria BT * 3 urtekoa 

Platalea leucorodia Mokozabala KB ** Urtekoa 
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FAUNA 

Espeziea Izen arrunta 
EAEko 
egoera 

Jarraipenaren 
beharrizana 

Jarraipena 
egiteko 

gomendatutako 
maiztasuna 

Pandion haliaetus 

Arrano 
arrantzalea KB *** 

Urtekoa, proiektuak 
irauten duen 
bitartean eta 
etorkizuneko 
populazioetan 

dinamika ezartzen 
den artean 

Milvus milvus Miru gorria GA *** Urtekoa 

Basoko harrapariak 
Basoko 

harraparien 
azterketa 5 urtekoa 

Ingurune zabaleko 
harrapariak 

Ingurune 
zabaleko 

harraparien 
azterketa 5 urtekoa 

Falco tinnunculus 

Belatz gorria *** 

Hasteko, azterketa 
osoa behar da 
populazioen 

gainbehera zergatik 
gertatzen den 

jakiteko  

Harrapari harkaiztarrak 
Harrapari 

harkaiztarren 
azterketa 5 urtekoa 

Kaio eta marikoi 
migratzaileak/negutarrak 

RAMen (itsas hegazti 
eta ugaztunen 

jarraipen-sarea) 
unean uneko 

erroldak 
eguneratzea  

Bubo bubo  Hontz handia BT ** 5 urtekoa 

Harrapari gautarrak 
Harrapari 
gautarren 
errolda 3 urtekoa 

Piziformeak 
Piziformeen 
jarraipena 5 urtekoa 

Paseriformeak 

Jarraipen-
estazioak. 

1100 hegazti 
estazioko Urtekoa 

Belatxingak Belatxingen Behin baino ez 
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FAUNA 

Espeziea Izen arrunta 
EAEko 
egoera 

Jarraipenaren 
beharrizana 

Jarraipena 
egiteko 

gomendatutako 
maiztasuna 

jarraipena 

Galemys pyrenaicus 
Muturluze 
piriniotarra GA 2 urtekoa 

Saguzarrak 
Saguzarren 
populazioen 
jarraipena 5 urtekoa 

Mustela lutreola 
Bisoi 

europarra GA *** Urtekoa 

Lutra lutra 
Igaraba 

europarra GA ** 3 urtekoa 

Karraskariak Populazioen 
jarraipena Urtekoa 

6. taula. GA: Iraungitzeko edo betiko galtzeko arriskuan; KB: Kaltebera; BT: Bitxia; IB: Interes
berezikoa; ***premiazkoa; **beharrezkoa; *komeniko litzateke ahalegina egitea epe laburrean edo 

ertainean. 

3.3.3. FLORA ZAINTZEKO NEURRIAK 

Taxona 
EAEko 

katalogoa 
Neurrien 

lehentasuna 
1. neurria 2. neurria 3. neurria

Apium graveolens 
subsp. butronensis GA Txikia 

Inbaditzaileak 
kontrolatzea 

Itxiturak  eta hesiak 
ipintzea 

Barlia robertiana GA Ertaina 
Itxiturak  eta hesiak 

ipintzea 

Inbaditzaileak 
kentzea eta 

lehiakideak garbitzea 

Informazio-
kartela jartzea 

eta 
ingurumen-

heziketa 
eskaintzea 

Carex rostrata GA Ertaina 

Espezie inbaditzaileak 
kentzea (Barazar) 

Egungo eta 
habitataren eta 

habitat potentzialaren 
azalera leheneratzea 

Itxiturak  eta hesiak 
ipintzea (Ordunte) 

Chamaesyce peplis GA Txikia 
Itxiturak  eta hesiak 

ipintzea 

Egungo eta 
habitataren eta 

habitat potentzialaren 
azalera leheneratzea 

Informazio-
kartela jartzea 

Cirsium heterophyllum GA Txikia 
Itxiturak  eta hesiak 

ipintzea 

Culcita macrocarpa C. GA Handia Espezie inbaditzaileak Haltzadiak 
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Taxona 
EAEko 

katalogoa 
Neurrien 

lehentasuna 
1. neurria 2. neurria 3. neurria

Presl kentzea leheneratzea 

Daphne cneorum L. GA Txikia 

Inbaditzaileak kentzea 
eta lehiakideak 

garbitzea 

Drosera intermedia 
Hayne GA Txikia 

Aleak bilatzea 
Barazarren 

Epipactis phyllanthes GA Ertaina 

Inbaditzaileak kentzea 
eta lehiakideak 

garbitzea 
Itxiturak  eta hesiak 

ipintzea 

Eriophorum vaginatum GA Txikia 
Ereitea eta 

landaretxoak ezartzea 

Genista legionensis GA Handia 

Ereitea eta 
landaretxoak ezartzea; 
eskuzko sasi-garbitze 

selektiboa   

Juncus trifidus GA Txikia Hesiak ipintzea 

Matricaria maritima 
subsp. maritima GA Txikia Exotikoak erauztea 

Menyanthes trifoliata GA Txikia 
Itxiturak  eta hesiak 

ipintzea 

Nigritella gabasiana GA Ertaina 

Hesiak ipintzea 
(abereen erorikoen 
aurkako babesa) 

Olea europaea var. 
sylvestris GA Txikia 

Hesiak ipintzea 
(Luzero lurmuturra) 

Pentaglottis 
sempervirens KB Txikia Sasiak garbitzea Basoa leheneratzea 

Prunus lusitanica GA Txikia 

Prospekzioak, 
aldaxkak, espezie 
exotikoak kentzea 

Ranunculus 
amplexicaulis GA Handia Hesiak ipintzea 

7. taula. GA: Iraungitzeko edo betiko galtzeko arriskuan; KB: Kaltebera; BT: Bitxia;
IB: Interes berezikoa. 

3.4. JARRAIPEN ETA EBALUAZIO SISTEMA 

Estrategiaren garapenaz gain, aldizkako jarraipen-sistema gertatu da ondutako 

emaitzak ebaluatzeko helburuz. Jarraipen-sistemak neurrien programan jasotako 

helburuen betetze-maila ebaluatzeaz gain, gerora izan daitezkeen beharrizanak ere 

ebaluatzeko modua eskaintzen du eta, hala badagokio, baliabideak beste era batera 

antola litezke eta epe ertainean ezarritako jomugak eta helburuak berrantolatu eta 

berrikus litezke.  
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Jarraipen- eta ebaluazio-ekintzak gauzatze aldera, adierazleak baliatzea proposatzen 

dugu, biodibertsitatearen uneko egoeraren eta etorkizuneko joeren berri zehatza 

eskuratzearren. Adierazleak kategoria edo maila batzuetakoak izan daitezke, eta maila 

horietako bakoitzak hainbat ebaluazio-eta jarraipen-esparru biltzen ditu.    

Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Bizkaian bertan ingurumen-adierazleen 

sorta erabiltzen da dagoeneko. Adierazle horiek iraunkortasun eta biodibertsitateari 

buruzko datu orokorrak, oinarrizkoak eta zehatzak eskaintzen dizkigu. Azkenen 

bitartez, biodibertsitatearen eta biodibertsitateak jasaten dituen presioen inguruko 

alderdi esanguratsuen inguruko informazio zorrotza eskura dezakegu. Hala, adierazle 

horiei esker, Estrategiaren betetze-maila ezarri ahal izan dugu. 

3.4.1. EGOERA-ADIERAZLEAK ETA JOERAK 

Ingurumen-adierazleak oinarrizko informazio-tresnak dira, ingurumenaren egoeraren 

inguruko txostenak prestatzeko oso baliagarriak. Batik bat, oso baliagarriak dira 

ingurumen-politiken bilakaeraren jarraipena egiteko eta ingurumen-irizpideak arloko 

politiketan txertatzen ote diren aztertzeko. Adierazleak direla bide, aldiro-aldiro, 

aurrerapenik gertatu ote den azter dezakegu ezarritako helburuen arabera eta, 

bestetik, emaitzen berri eman diezaiekegu politika jakinen arduradunei eta, oro har, 

herritarrei. 

Xede horrekin bat, nazioarteko zenbait erakundek ekimen ugari gauzatu dituzte. 

Besteak beste, ondokoak dira nabarmentzekoak: Nazio Batuen Garapen Iraunkorrerako 

Batzordea, Lankidetza eta Garapen Ekonomikoaren Erakundea, Europar Batasuneko 

Batzordea eta horren Estatistika Bulegoa eta Ingurumenaren Europako Agentzia.  

EAEn, “Iraunkortasun-adierazleak udal mailan Euskal Autonomia Erkidegoan” izeneko 

lana garatu da Bizkaian, berriz, “Bizkaiko udalerrietako iraunkortasun-adierazleen 

sistema” izenekoa garatu da. 

Adierazleen eginkizun nagusia helburu eragingarrien lortze-maila neurtzea da; hala, 

tresna baliagarriak dira garatutako ekintzak helburuak bete daitezen nahikoak diren 

jakiteko eta, azken batean, neurgailu bikainak dira aurreikusitako asmoak betetzen 

diren eta estrategian ezarritako epeetan betetzen diren egiaztatzeko.   

Ondoko tauletan adierazi dira helburu eragingarrien betetze-mailaren jarraipena 

egiteko proposatzen diren adierazleak: 
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1. HELBURUA. Biodibertsitatearen galera geraraztea eta ekosistemetako zerbitzuak
leheneratu edo haiei eustea 

1.1. Helburu eragingarria. Biodibertsitatearen gaineko jakintza nahikoa bermatzea, 
zaindu ahal izateko eta horretarako neurri egokiak gauzatu ahal izateko 

Ekintzaren 
kodea 

Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

LANDARE BASATIEN DIBERTSITATEA 

A.1 Euskal Autonomia 
Erkidegoko Katalogoan 
jasotzen diren florako 
espezieen urteko 
azterketa: presioak 
ebaluatzea eta ezarritako 
neurriak aztertzea 
baliagarriak diren 
jakiteko edo beste 
batzuk ezarri behar diren 
ebazteko 

23 23 

A.2 EAEko florako espezie 
mehatxatuen katalogoan 
jasotako espezieen 
inguruko inbentario 
berrien kopurua 

- 113 

A.3 Ondokoen kudeaketa-
planak eguneratu dira: 
Diphasiastrum alpinum, 
Eriophorum vaginatum,  
Genista legionensis,  
Ranunculus 
amplexicaulis 

Ez dago aipatutako 
espezieen kudeaketa-
planaren eguneratzerik 

Aipatutako espezie 
guztien kudeaketa-plana 
berrikusi eta eguneratu 

egin da 

A.4 Aipatutako herrietan 
oraintsu iraungi diren 
espezieen populazioak 
aurkitzeko egin diren 
bilaketen kopurua  

6 9 

A.5 Analisi genetikoen 
kopurua espezie 
mehatxatuetan 

Oraindik prestatu gabe Gutxienez, 28 
espezierentzat 

A.6 Bizkaiko duna, zuhaitz 
zahar eta basoetan ageri 
diren onddoen 
populazioen egoeraren 
gaineko azterlanen 
kopurua 

0 1 

A.7 Katalogoak jasotzen 
dituen briofitoen 
egoeraren (hedapena eta 
ebaluazioa) gaineko 
azterlan berrien kopurua, 
babestutako eremuetan  

Oraindik garatu gabe Egoeraren azterlana 
osoa, bost urterik behin 

berrikustekoa  
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1. HELBURUA. Biodibertsitatearen galera geraraztea eta ekosistemetako zerbitzuak
leheneratu edo haiei eustea 

1.1. Helburu eragingarria. Biodibertsitatearen gaineko jakintza nahikoa bermatzea, 
zaindu ahal izateko eta horretarako neurri egokiak gauzatu ahal izateko 

Ekintzaren 
kodea 

Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

A.8 Sphagnum squarrosum 
espeziearen jarraipen-
planaren lanketa   

Ez da egin Eginda eta jardunean 

A.9 Gorbeiako, Urkiolako, 
Saldropoko hezeguneko 
eta Ordunteko istingen 
egoera kontrolatzeko 
gertatzen diren ekintzen 
kopurua 

Garapenean Gutxienez, ekintza bat 
leku bakoitzeko 

A.10 Abereek istingetan 
sorrarazten duten 
eraginaren hiruhilekoko 
jarraipena egitea 
urtebetean: bisitak, 
abereak ibiltzen diren 
eta, sarrera mugatu 
zaielako, abereak ibiltzen 
ez diren istingen arteko 
egoeraren erkaketa 

Oraindik garatu gabe Hiru azterlan, 
txandakako urteetan 

egitekoak 

A.11 Urtebetean, katalogoan 
jasotzen diren florako 
espezieetako bat 
zaintzeko bideratu diren 
neurri berrien kopurua 

Oraindik garatu gabe 16 neurri egikarituta 
2016an 

A.12 Natur ondareari eta 
biodibertsitateari 
lotutako tradiziozko 
ezaupideen inbentarioa 
egon badago 

Oraindik prestatu gabe Prestatuta 

A.13 Landare basatien 
germoplasma-
bankuentzako ekarpen 
berrien kopurua 

Abian Gutxienez, galtzeko 
arriskuan dauden 

espezieen zerrenda 
osatuta 

ORNODUNEN FAUNA 

Ekintzaren 
kodea 

Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

A.14 Haien hedaduraren, 
habitaten egoeraren eta 
populazioen tamainaren 
gaineko datuak izan 
badiren katalogoko 
espezieen kopurua  

Bizkaiko espezieen 
banaketaren gaineko 

jakintzaren batez 
bestekoa 4,47 baino 

baxuagoa da 

Nahikoaren gainetik 
geratzen den Bizkaiko 
espezieen hedaduraren 

gaineko jakintzaren 
batez bestekoa 

A.15 Urlehortarren eta 
narrastien jarraipena 

Zehaztu gabe Gutxienez, 1 kontrol-
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1. HELBURUA. Biodibertsitatearen galera geraraztea eta ekosistemetako zerbitzuak
leheneratu edo haiei eustea 

1.1. Helburu eragingarria. Biodibertsitatearen gaineko jakintza nahikoa bermatzea, 
zaindu ahal izateko eta horretarako neurri egokiak gauzatu ahal izateko 

Ekintzaren 
kodea 

Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

egiteko bideratzen diren 
kontrol-populazio berrien 
urteko kopurua 

populazio 

A.16 Hainbat iturritatik 
(administrazioak, 
erakundeak, 
boluntarioak) datorren 
informazioa bateratzeko 
sistema  

Ez dago Garatuta eta jardunean 

Urtero-urtero, espezieak 
hedatzeko plan berria 
egitea 

Egun, ez dago 
espezieen hedadura-

planak egitea arautzen 
duen sistemarik   

Sistema garatuta eta 
jardunean  

A.17 Arantzarrainaren, ekaitz-
txoriaren, ubarroi 
mottodunaren eta bisoi 
europarraren kudeaketa-
planen berrikuspena 
badago 

Ez dago aipatutako 
espezieen kudeaketa-
planaren eguneratzerik 

Aipatutako espezie 
guztien kudeaketa-plana 
berrikusi eta eguneratu 

egin da 

A.18 Abian jartzen diren 
hegazti harkaiztarren, 
saguzarren eta apo 
lasterkariaren 
kudeaketa-planetako 
ekintzen kopurua 

Planak onartzeko zain 
daude 

Abian jarritako ekintzak 

A.19 Arrano arrantzalea 
birsartzeko proiektua 
gainbegiratzeko urteko 
jardueren kopurua 

Abian Abian 

A.20 Espezieak kudeatzeko 
planetan jasotzen diren 
analisi genetikoen 
kopurua 

0 Analisi bat urtean 

A.21 Oraintsu iraungitako 
espezieen populazioen 
aipamenak bilatzeko saio 
berrien kopurua 

0 Bilaketa bat urtean 

A.22 Gaixotasunen kontrola 
egiten zaien espezie 
basatien kopurua 

0 Espezie bat urtean 

A.23 Aingira europarraren 
kudeaketa-plana 

Ez dago Kudeaketa-plana 2016. 
urtean egingo da 

A.24 Nekazaritza Saileko Ez dago Urteko bilerak/ 
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1. HELBURUA. Biodibertsitatearen galera geraraztea eta ekosistemetako zerbitzuak
leheneratu edo haiei eustea 

1.1. Helburu eragingarria. Biodibertsitatearen gaineko jakintza nahikoa bermatzea, 
zaindu ahal izateko eta horretarako neurri egokiak gauzatu ahal izateko 

Ekintzaren 
kodea 

Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

ordezkariekin egindako 
bileren kopurua, fauna 
basatiak sektore 
ekonomikoei sorrarazten 
dizkien kalteez aritzeko  

Bilera jarraituak 

ORNOGABEEN FAUNA 

Ekintzaren 
kodea 

Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

A.25 Macromia splendens 
espeziearen 
populazioaren hedadura 
eta egoera jasotzen 
dituen inbentarioa 

Oraindik prestatu gabe 2105 eta 2016 urteetan 
prestatuko da 

Oxygastra curtisii 
espeziearen 
populazioaren hedadura 
eta egoera jasotzen 
dituen inbentarioa 

Oraindik prestatu gabe 2105 eta 2016 urteetan 
prestatuko da 

Potomida littoralis 
espeziearen 
populazioaren hedadura 
eta egoera jasotzen 
dituen inbentarioa 

Oraindik prestatu gabe 2105 eta 2016 urteetan 
prestatuko da 

A.26 Aeshna affinis 
espeziearen 
populazioaren hedadura 
eta egoera jasotzen 
dituen inbentarioa 

Oraindik prestatu gabe 2017 eta 2020 urteen 
artean prestatuko da 

Brachytron pratense 
espeziearen 
populazioaren hedadura 
eta egoera jasotzen 
dituen inbentarioa 

Oraindik prestatu gabe 2017 eta 2020 urteen 
artean prestatuko da 

Rosalia alpina 
espeziearen 
populazioaren hedadura 
eta egoera jasotzen 
dituen inbentarioa 

Oraindik prestatu gabe 2017 eta 2020 urteen 
artean prestatuko da 

Lucanus Cervus 
espeziearen 
populazioaren hedadura 
eta egoera jasotzen 
dituen inbentarioa 

Oraindik prestatu gabe 2017 eta 2020 urteen 
artean prestatuko da 
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1. HELBURUA. Biodibertsitatearen galera geraraztea eta ekosistemetako zerbitzuak
leheneratu edo haiei eustea 

1.1. Helburu eragingarria. Biodibertsitatearen gaineko jakintza nahikoa bermatzea, 
zaindu ahal izateko eta horretarako neurri egokiak gauzatu ahal izateko 

Ekintzaren 
kodea 

Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

Cerambyx cerdo 
espeziearen eta beste 
koleoptero saproxiliko 
batzuen populazioaren 
hedadura eta egoera 
jasotzen dituen 
inbentarioa  

Oraindik prestatu gabe 2017 eta 2020 urteen 
artean prestatuko da 

A.27 Ibai-karramarroaren 
(Austropotamobius 
italicus) kudeaketa-
planaren proposamena 

Oraindik prestatu gabe Kudeaketa-planaren 
proposamena egingo da 

A.28 Eskuragarri dagoen 
informazioa osatu den 
Lepidoptera espezieen 
kopurua  

Oraindik prestatu gabe Informazioa 2016 eta 
2017 urteetan osatuko 

da  

A.29 Ornogabeen espezie bat 
EAEko espezie 
mehatxatuen katalogoan 
jasotzeko irizpideak 

Ez dago irizpiderik Irizpideak 2016. urtean 
landuko dira 

A.30 Populazio endemikoen 
inguruko azterlan berrien 
kopurua  

Ez dago azterlanik Urteko azterlanak egingo 
dira 2015 eta 2017 
urteen arteko aldian 

Populazio endemikoen 
inguruko azterlanak 
gauzatzeko lan-
metodologia 

Oraindik prestatu gabe Metodologia zehaztuko 
da 2015 eta 2017 urteen 

arteko aldian 

A.31 Polinizatzaileen mapa Oraindik prestatu gabe Mapa prestatuko da 
2016 eta 2017 urteen 

arteko aldian 

Polinizatzaileen 
egoeraren inguruko 
diagnostikoa 

Oraindik landu gabe Diagnostikoa egingo da 
2016 eta 2017 urteen 

arteko aldian 

Erle basatientzako habia 
artifizialen kopurua  

Oraindik landu gabe Ekintza zehaztuko da 
polinizatzaileen mapa 

prestatu ostean 

EKOSISTEMAK / HABITATAK 

Ekintzaren 
kodea 

Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

A.32 Bizkaiko NKNB (Natura 
Kontserbatzeko 
Nazioarteko Batasuna) 
ekosistemen zerrenda 

Oraindik prestatu gabe Zerrenda gertatuko da 
2019 eta 2020 urteen 

arteko aldian 
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1. HELBURUA. Biodibertsitatearen galera geraraztea eta ekosistemetako zerbitzuak
leheneratu edo haiei eustea 

1.1. Helburu eragingarria. Biodibertsitatearen gaineko jakintza nahikoa bermatzea, 
zaindu ahal izateko eta horretarako neurri egokiak gauzatu ahal izateko 

Ekintzaren 
kodea 

Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

gorria 

A.33 Habitat Zuzentarauan 
jasotako habitatak 
kudeatzeko (adituek 
parte hartzen duten lan-
mahaien bidez) ezartzen 
diren artezpideen 
kopurua 

0 Lan-mahai bat izango da 
urtean artezpideok 

lantzeko 

A.34 Bizkaiko baso naturala 
handitzen deneko 
azalera 

26.526 hektarea 25 Ha-ko azalera-
handipena urtean, 2015 
eta 2020 urteen arteko 

aldian 

1. HELBURUA. Biodibertsitatearen galera geraraztea eta ekosistemetako zerbitzuak
leheneratu edo haiei eustea 

1.2. Helburu eragingarria. Ekosistemak babestea, haien arteko lotura eta osotasunari 
eutsita, eta biodibertsitatearen galera garbia saihestea 

LANDAREDI BASATIA 

Ekintza
ren 

kodea 
Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

A.35 Onartzen diren 
Landareentzako Eremu 
Garrantzitsuen (LEG) edo 
horien baliokide Landare 
Dibertsitatearentzako 
Eremu Garrantzitsuen 
(LDEG) kopurua   

0 2016. urtean, agiria 
onartu eta garatuko da 

A.36 Ingurumen Eraginaren 
Ebaluazioan, 
leheneratzearen 
plangintzaren gaineko 
irizpidea edo 
baldintzapena jasotzen 
da agirietan 

Batzuetan jasotzen da 
irizpidea, baina ez dago 

guztiz finkatuta eta 
zehaztuta 

Ebaluazioari lotutako 
agiri guztiek jasotzen 

dute irizpidea  

A.37 Urtero-urtero zaintzen 
diren basogintzako 
baliabide genetiko 
autoktonoen kopurua 

Oraindik zehaztu gabe Baliabide genetiko horiek 
zaintzeko prozedurak 

zehaztuko dira 

A.38 Nekazaritza Saileko 
ordezkariekin izandako 
bileren kopurua datuak 

Gaur egun ere bilerak 
izaten dira  

Basogintza iraunkorreko 
kudeaketa-planak 

gertatzeko xedez, datuak 
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1. HELBURUA. Biodibertsitatearen galera geraraztea eta ekosistemetako zerbitzuak
leheneratu edo haiei eustea 

1.2. Helburu eragingarria. Ekosistemak babestea, haien arteko lotura eta osotasunari 
eutsita, eta biodibertsitatearen galera garbia saihestea 

emateko, basogintza-
kudeaketa iraunkorra 
gertatzeko planak 
gertatze aldera. 

emateko lan-mahaiak 
batuko dira aldez aurretik 
ezarritako maiztasunaren 

arabera 

A.39 Landare basatien 
aprobetxamendua 
arautzeko araua 

Oraindik zehaztu gabe 2018an gutxienez 
onddoei buruzko araua 

onetsiko da 

ORNODUNEN FAUNA BASATIA 

A.40 Lurralde barruko lotura 
hobetzeko jardueren 
kopurua 

Oraindik landu gabe 2017 eta 2020 urteen 
arteko aldian, urtero-
urtero jarduera bat 

zehaztuko da lurralde 
barruko lotura hobetzeko 

helburuz 

A.41 Ibai-habitatak hobetzeko 
jardueren kopurua 

Oraindik landu gabe 2015 eta 2020 urteen 
arteko aldian, urtero-

urtero, gutxienez, 
jarduera bat proposatuko 

da ibai-habitatak 
hobetzeko helburuz  

A.42 Ur-ingurunearen gaineko 
jakintza hobetzeko 
jardueren kopurua 

Oraindik landu gabe 2015 eta 2020 urteen 
arteko aldian, urtero-
urtero, gutxienez, 
jarduera bat proposatuko 
da ur-ingurunearen 
gaineko jakintza 
hobetzeko helburuz 

GUNEAK /EKOSISTEMAK / HABITATAK 

A.43 Desagertzeko Arriskuan 
dauden Habitaten 
Espainiako Katalogoan 
jasotako habitaten 
atzeraldia gerarazi eta 
desagertzeko arriskua 
baztertzeko helburuz 
hartutako neurrien 
kopurua 

Oraindik landu gabe, 
katalogoa arautu eta 

onartzeko zain 

Oraindik landu gabe, 
katalogoa arautu eta 

onartzeko zain 

A.44 Lotura eragozten duten 
antzemandako puntu 
kritikoen kopurua eta 
lotura eragozten duten 
puntu kritikoak 
ezabatzeko helburuz 
hartu diren neurrien 
kopurua  

Oraindik landu gabe Urtero-urtero gauzatzen 
dira neurriak 

antzemandako puntu 
kritikoak ezabatzeko  

A.45 Kartografiatutako 
ekosistemetako 

Zati batez eginda Lurralde osoa 
kartografiatuta eta 
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1. HELBURUA. Biodibertsitatearen galera geraraztea eta ekosistemetako zerbitzuak
leheneratu edo haiei eustea 

1.2. Helburu eragingarria. Ekosistemak babestea, haien arteko lotura eta osotasunari 
eutsita, eta biodibertsitatearen galera garbia saihestea 

zerbitzuen azalera eta 
ekosistemetako 
zerbitzuen andeatzea eta 
narriadura gerarazteko 
helburuz hartu diren 
neurrien kopurua 

ebaluatuta egongo da 
2017. urtean  

A.46 Sektore ekonomikoek 
biodibertsitateari 
sorrarazten dioten 
eragina ebaluatzen duten 
azterlanen kopurua 

Oldez edo moldez, 
sektore ekonomikoak 
kontuan hartzen dituzten 
espezie eta guneen 
kudeaketa-planen 
ehunekoa 

Oraindik landu gabe 2016. urtean, aipatutako 
eragina ebaluatuko duen 

azterlana egingo da 

Plan berri guzti-guztiek 
kontuan hartzen dute 
sektore ekonomikoen 

eragina  

A.47 Nekazaritzan, arrain-
hazkuntzan eta 
basogintzan erabiltzen 
diren eremuen kudeaketa 
iraunkorra bilakatzeko 
helburuz bideratu diren 
ekintzen kopurua  

Sektore horietan jarduten 
duten pertsonentzako 
informazio-jardunaldien 
kopurua, dibertsitate 
biologikoaren zaintzaz 
sentsibilizatzeko 

Ez dira zehaztu 2016 eta 2020 urteen 
arteko aldian eta 2020. 
urtean, urtero-urtero 

ekintza bat zehaztuko da 
aipatutako eremuen 
kudeaketa iraunkorra 

bultzatzeko Aurrekoaren 
osagarri, urtero-urtero 
prestakuntza-jarduera 

bat gauzatuko da 
dibertsitate biologikoaren 
zaintzaz sentsibilizatzeko 

A.48 Landatzeko Ahaide 
Basatien inbentarioa 
Bizkaiko Lurralde 
Historikoan 

Oraindik prestatu gabe 2017 eta 2018 urteen 
arteko aldian, Bizkaian 

landatzeko ahaide 
basatien inbentarioa 

egingo da 

A.49 Plan, programa eta 
proiektuen Ingurumen 
Eraginaren Ebaluazioan 
erabiltzeko konpentsazio-
neurrien kopurua 

Oraindik landu gabe 2015 eta 2018 urteetan, 
gutxienez 10 

konpentsazio neurri 
zehaztuko dira plan, 

programa eta proiektuen 
Ingurumen Eraginaren 
Ebaluazioan erabiltzeko  

A.50 Bizkaiko lurralde barruko 
lotura hobetzeko Plan 
Artezkaria 

Ez dago Plan Artezkaria 2015. 
urtean egingo da 

A.51 Bizkaiko 
naturaguneetako larreei 
buruzko antolamendu-

Ez dago Antolamendu-plana 
amaituta dago eta 2016. 
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1. HELBURUA. Biodibertsitatearen galera geraraztea eta ekosistemetako zerbitzuak
leheneratu edo haiei eustea 

1.2. Helburu eragingarria. Ekosistemak babestea, haien arteko lotura eta osotasunari 
eutsita, eta biodibertsitatearen galera garbia saihestea 

plana urtean abian jarriko da 

A.52 Bizkaiko biodibertsitateko 
mikroerreserben eta/edo 
LEGen inbentarioa  

Ez dago Mikroerreserbak 2016. 
urtean onartuko dira 

A.53 Baso berezien 
inbentarioa 

Ez dago Baso berezien 
inbentarioa 2016 eta 
2017 urteen arteko 
aldian egingo da 

A.54 Estuarioak eta hareatzak 
zaindu eta leheneratzeko 
proiektuen kopurua 

Oraindik landu gabe Urtero-urtero, gutxienez  
proiektu bat garatuko da 
(2015 eta 2020 urteen 

arteko aldia) 

A.55 Bizkaiko ibaietako 
interes-tarteen 
leheneratze hidrologikoa 
bideratzeko proiektuen 
kopurua   

Oraindik landu gabe Urtero-urtero, gutxienez  
proiektu bat garatuko da 
ibaietako interes-tarteak 
leheneratzeko (2015 eta 
2020 urteen arteko aldia) 

A.56 Kudeaketa-artezpideak, 
eranskin gisa txertatzeko 
ZBE eta HBBEen 
adierazpenetan eta abian 
jartzeko 

Ez dago irizpiderik 2015 eta 2016 urteen 
arteko aldian, ZBE eta 

HBBEen adierazpenetan 
txertatzeko beharrezkoak 

diren artezpideak 
gertatuko dira 

2. HELBURUA. Biodibertsitatea hobetzea, plangintzaren, jakintzaren kudeaketaren eta
sailaren gaikuntzaren bidez 

2.1. Helburu eragingarria. Biodibertsitatea plangintzan eta antolamenduan txertatzea 

Ekintza
ren 

kodea 
Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

B.1 Bizkaiko Foru Aldundiko 
sailen parte-hartzearen 

ehunekoa 
Biodibertsitatearen 

Estrategian  

% 0 % 100 

B.2 Estrategia eta 
kudeaketa-planak udalen 

artean zabaltzeko 
kanpainen kopurua 

0 Kanpaina bat urtean 
(2015-2020 aldia)  

B.3 Herri-administrazioen eta 
BFAko Ingurumen 

Sailaren arteko 
informazioa trukatzeko 
eta kontsultak egiteko 

Ez dago Informazio-trukea 
urtero-urtero 

erregistratzen da 
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2. HELBURUA. Biodibertsitatea hobetzea, plangintzaren, jakintzaren kudeaketaren eta
sailaren gaikuntzaren bidez 

2.1. Helburu eragingarria. Biodibertsitatea plangintzan eta antolamenduan txertatzea 

protokoloa 

B.4 Udal plangintzan 
kontuan hartzen diren 

irizpideen kopurua tokiko 
natur baliabideak 

zaintzeko 

Ingurumen-irizpideak 
hirigintza-irizpideak eta 
lurraldea antolatzeko 

irizpideak baino gehiago 
diren udal planen 

kopurua  

Oraindik landu gabe 

Urtero-urtero (2015-
2020 aldian), gutxienez 

irizpide berri bat 
txertatzen da natur 

baliabideak zaintzeko 
helburuz  

Irizpide horiek txertatu 
ostean, udal planetan 
zehaztuko dira udal 
antolamenduan beti 

aintzat hartzeko  

B.5 Biodibertsitateari 
buruzko datuak jaso eta 
udal plangintzan kontuan 
hartzen direnen kopurua 

Datu horietan oinarrituta 
ezartzen diren 

prebentzio-, zuzentze- 
eta konpentsazio-
neurrien kopurua 

Oraindik landu gabe 

Datuok eskuratzeko eta 
erabiltzeko metodologia 
zehaztuko da 2015 eta 

2020 urteen arteko 
aldian  

B.6 Hondartzako natur 
balioen inguruko 

prestakuntza saioen 
kopurua 

hondartzainentzat eta 
balioak zaintzeko 

bideratzen diren neurrien 
kopurua 

0 Prestakuntza-saio bat 
egingo da 2015. urtean 

B.7 Ekosistemetako 
zerbitzuen ebaluazioan 
oinarrituta, lurraldearen 
antolamenduan eta plan, 
programa eta proiektuen 
ebaluazioan aintzat hartu 
diren irizpideen kopurua 

0 2015 eta 2020 urteen 
arteko aldian zehaztuko 

da 

2. HELBURUA. Biodibertsitatea hobetzea, plangintzaren, jakintzaren kudeaketaren eta
sailaren gaikuntzaren bidez 

2,2. Helburu eragingarria. Sailaren barruko egitura hobetzea 

Ekintza
ren 

kodea 
Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

B.8 Saileko baliabide tekniko 
eta materialak handitzea 

0 Tresnaz hornitutako 
zaindegia, ibilgailuak eta 
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2. HELBURUA. Biodibertsitatea hobetzea, plangintzaren, jakintzaren kudeaketaren eta
sailaren gaikuntzaren bidez 

2,2. Helburu eragingarria. Sailaren barruko egitura hobetzea 

Ekintza
ren 

kodea 
Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

abar badaude 

B.9 Bizkaiko fauna eta 
floraren Geografiako 
Informazio Sistema 

eguneratu den azken data 

Oraindik landu gabe GIS sistema urtero-
urtero eguneratuko da 

2015. urtetik 2020. 
urtera 

B.10 Kontratatutako 
ingurumen-datuak 
baldintza-agiriaren 

arabera ematen dira eta 
GIS sisteman sartzen dira 

Ez dago Hornitzaile guztiek 
baldintza teknikoen 

agiriari jarraiki ematen 
dituzte datuak 

B.11 GIS sistemaren gaineko 
prestakuntza ikastaroen 

kopurua BFAko 
Ingurumen Saileko 

teknikarientzat 

0 2015 eta 2018 urteen 
arteko aldian, GIS 

sistemaren inguruko 
prestakuntza jasoko 

dute saileko teknikariek 

B.12 Estrategia era 
kontrolatuan zabaltzeko 

bideen kopurua 

Estrategia eskuratu duten 
erakunde publiko eta 
pribatuen kopurua 

Ez dago Behar bezala zehaztuko 
dira Estrategiaren 

indarraldiaren barruan 

B.13 Urtean egiten diren 
informazio-trukeen 

erregistroen kopurua 

Oraindik landu gabe Behar bezala zehaztuko 
da Estrategiaren 

indarraldiaren barruan 

B.14 Bizkaiko faunako 
espezieen igarobideak 

leheneratzeko eta 
egokitzeko jarduera onen 

eskuliburuen kopurua 

0 Bizkaiko faunako 
espezieen igarobideak 

leheneratzeko eta 
egokitzeko jarduera 

onen eskuliburua 2015. 
urtean argitaratuko da 

B.15 Ingurumen-eraginaren 
prozeduraren barruan 

gauzatu direnen neurriei 
dagokienez, haien 

bideragarritasuna ziurtatu 
eta plangintza eta 
diseinua hobetzeko 
helburuz, jarraipena 
egindako neurrien 

kopurua 

Oraindik landu gabe Behar bezala zehaztuko 
dira Estrategiaren 

indarraldiaren barruan 
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3. HELBURUA. Espezie exotiko inbaditzaileen hedadura prebenitzea, kontrolatzea eta
espezieak erauztea 

3.1. Helburu eragingarria. Jakintza zein irizpide teknikoak sortzea eta lan-programak 
garatzea parte hartzen duten eragileekin elkarlanean  

Ekintza
ren 

kodea 
Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

C.1 EEIen inguruko arauak, 
legeak eta ordenantzak 

ezartzeko bideratzen diren 
jardueren kopurua 

Oraindik landu gabe Behar bezala zehaztuko 
dira Estrategiaren 

indarraldiaren barruan 

C.2 A kategorian jasotako 
landare-espezie exotiko 
inbaditzaileen hedadura-

mapen kopurua 

Oraindik landu gabe 2017. urtean, Bizkaiko A 
kategoriako espezie 

guzti-guztiak 
kartografiatuta egongo 

dira 

C.3 Onddo inbaditzaileek 
tokiko espezieei 

sorrarazten dieten eragina 
zein den jakiteko bideratu 

diren ekintzen kopurua 

0 2017 eta 2019 urteen 
arteko aldian, urtero-

urtero egingo da ekintza 
bat onddo inbaditzaileen 

eraginaren nondik 
norakoak jakiteko  

C.4 EEIen aurka jotzeko 
planen kopurua Bizkaian 

Oraindik landu gabe 2017 eta 2018 urteen 
arteko aldian, Bizkaian 

hedatu diren EEIen 
aurka jotzeko plana 

egingo da urtero  

C.5 Espezie exotiko 
inbaditzaileak 
kontrolatzeko alerta-sarea 

Ez dago Espezie exotiko 
inbaditzaileak 

kontrolatzeko alerta-
sarea 2018. urtean 

jarriko da abian 

C.6 EEI erasotzaileenen 
identifikazio eta 
eraginaren inguruko 
zabalkunde-kanpainen 
kopurua  

Ondoko espezieekin 
gabiltza lanean: 

Cortaderia selloana, 
Fallopia japonica eta 

zebra-muskuilua 

Urtero-urtero kanpaina 
bat egingo da (2015 eta 

2020 urteen arteko 
aldian) eragin 
kaltegarriena 

sorrarazten duten 
espezieei buruz  

C.7 EEI erasotzaileenen 
inguruko prestakuntza-
saioen kopurua 
hondartzainentzat 

0 Prestakuntza-saio bat 
egingo da 2015. urtean 

C.8 Ingurumen-jarduera onen 
erabilera zabalkunde-
kanpainetan  

0 Jarduera onei buruzko 
agiria egingo da 2015. 

urtean 

C.9 Inbasio biologikoa 
murrizteko edo 
prebenitzeko xedez, 
andeatutako ekosistemak 

Oraindik landu gabe Urtean gutxienez 
proiektu bat sustatzen 

da 
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3. HELBURUA. Espezie exotiko inbaditzaileen hedadura prebenitzea, kontrolatzea eta
espezieak erauztea 

3.1. Helburu eragingarria. Jakintza zein irizpide teknikoak sortzea eta lan-programak 
garatzea parte hartzen duten eragileekin elkarlanean  

Ekintza
ren 

kodea 
Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

leheneratzeko helburuz 
bideratu diren proiektuen 
kopurua  

C.10 Izaera inbaditzaile 
oldarkorrena duten 
espezieak (flora) sartzeko 
bideen arriskuaren maila 
ebaluatzeko egin diren 
azterlanen kopurua 

Ez dago azterlanik Inbaditzaileak sartzeko 
bideen arriskuei buruzko 

agiria 2015. urtean 
egingo da 

C.11 Izaera inbaditzaile 
oldarkorrena duten 
espezieak (fauna) 
sartzeko bideen 
arriskuaren maila 
ebaluatzeko egin diren 
azterlanen kopurua 

Ez dago azterlanik Inbaditzaileak sartzeko 
bideen arriskuei buruzko 

agiria 2016. urtean 
egingo da 

C.12 EEIak kontrolatzeko 
edo/eta erauzteko 
neurrien kostuak eta 
onurak aztertzeko 
gauzatu diren azterlanen 
kopurua 

Ez dago azterlanik EEIak kontrolatzeko 
edo/eta erauzteko 

neurrien kostuak eta 
onurak aztertzeko lana 
2016. urtean egingo da 

4. HELBURUA. Biodibertsitatearen eta ekosistemetako zerbitzuen balioa nabarmentzea

4.1. Helburu eragingarria. Herritarrek biodibertsitatearen gaineko jakintza nahikoa 
badutela bermatzea  

Ekintza
ren 

kodea 
Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

D.1 Briofito eta istingen 
gaineko zabalkunde-

saioen kopurua 

0 2017. urtean, briofito 
eta istingen gaineko 
zabalkunde-kanpaina 

bat egingo da 

D.2 Mehatxatutako 
ornogabeen inguruko 
zabalkunde-kanpainen 

kopurua 

0 2016 eta 2018 urteen 
arteko aldian, urtero-

urtero egingo dira 
mehatxatutako 

ornogabeen inguruko 
zabalkunde-kanpainak 

D.3 Sentsibilizazio-kanpainen 
kopurua eta EEIen alerta-

sarea, parte-hartze 

0 Estrategia garatzen den 
aldian, urtero-urtero 

egiten da sentsibilizazio-
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4. HELBURUA. Biodibertsitatearen eta ekosistemetako zerbitzuen balioa nabarmentzea

4.1. Helburu eragingarria. Herritarrek biodibertsitatearen gaineko jakintza nahikoa 
badutela bermatzea  

Ekintza
ren 

kodea 
Adierazlea Hasierako balioa Helburuko balioa 

publikoa sustatzeko 
ekintza-planetan 

kanpaina bat 

D.4 Mehatxatutako espezieen 
kudeaketa-planak 

gauzatzeko helburuz, 
erakunde publiko eta 

pribatuentzako ikastaroen 
kopurua  

0 2015 eta 2016 urteetan, 
hainbat ikastaro 
antolatuko dira 

erakunde publiko eta 
pribatuek esku har 

dezaten mehatxatutako 
espezieen kudeaketa-

planetan  

D.5 Espezieen egoeraren berri 
eta mehatxatutako 

espezieen kudeaketa-
planen berri ematen 
duten protokoloen 

kopurua 

0 Protokoloa 2015-2016 
aldian jarriko da abian 

D.6 Naturaren eta 
ekosistemetako zerbitzuen 

balioari buruzko 
sentsibilizazio-jardueren 

kopurua 

0 Hainbat sentsibilizazio 
jarduera egingo dira 

2016 eta 2017 urteetan 

D.7 Hondartzetako 
mantentze-lanetan eta 
zaintzan jarduten duten 

langileentzako 
biodibertsitatearen 
zaintzari buruzko 

prestakuntza-saioen 
kopurua  

0 2016. urtean hainbat 
prestakuntza-saio 

egingo dira 
hondartzetako 

mantentze-lanetan eta 
zaintzan jarduten duten 

langileek 
biodibertsitatearen 

inguruko prestakuntza 
har dezaten 

D.8 Biodibertsitatearen zaintza 
hiri-inguruneetan 

sustatzeko helburuz 
gauzatzen diren ekintzen 

kopurua 

0 Estrategia garatzen den 
aldian, urtero-urtero 

ekintza berriak 
diseinatuko dira 

biodibertsitatearen 
zaintza hiri-inguruneetan 

sustatzeko helburuz  

D.9 Biodibertsitatea eta 
ingurumena ekoizpen- 
sektoreetan zaintzeko 
helburuz, eskuragarri 

dauden teknikarik onenen 
kopurua 

0 2015. urtean, beste MDT 
(eskuragarri dauden 

teknikarik onenak) batzuk 
garatuko dira 

biodibertsitatea eta 
ingurumena ekoizpen- 
sektoreetan zaintzeko 

helburuz 
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3.4.2. AURREKONTUAREN LABURPENA 

Atal honetan estrategiaren II. eranskinaren laburpen bat jaso da; bertan, helburu 

eragingarrien eta horien ekintzen araberako aurrekontu zehatza bildu da. 

Helburuak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. HELBURUA.
Biodibertsitatearen galera 

etetea eta 

ekosistemetako 

zerbitzuak leheneratu 

edo horiei eustea 

1.015.665 912.056 756.637 721.238 752.839 703.920 

2. HELBURUA.
Biodibertsitatea hobetzea 

plangintza, jakintzaren 

kudeaketa eta sailaren 

gaikuntza baliatuz 

371.000 686.000 686.000 684.500 684.500 684.500 

3. HELBURUA.
Espezie exotiko 

inbaditzaileak prebenitu, 

kontrolatu eta erauztea 

147.500 95.500 68.500 16.500 4.500 4.500 

4. HELBURUA.
Biodibertsitatearen eta 

ekosistemetako 

zerbitzuen balioa 

azpimarratzea 

76.000 45.500 20.500 16.000 16.000 16.000 

GUZTIRA 1.610.165 1.739.056 1.531.637 1.438.238 1.457.839 1.408.920 
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 ERANSKINA. EGIN DIREN KONTSULTAK. 
PARTAIDETZA 

Lan hau Amador Prieto, Icarus  eta Pablo Bahillorekin lankidetzan burutu da.  

Memorian azaldu den bezala, diagnostikoa egiteko  bilerak egin ziren identifikatuta 

dauden eta lurraldearen kudeaketa, plangintza eta antolamenduarekin inplikatuta 

dauden edo Estrategiaren abian jartzearekin inplikatuta egon daitezkeen eragile 

batzuekin. Halaber, harremanak izan genituen une horietan faunaren eta landaretzaren 

jarraipena egiten ari ziren  pertsonekin, adibidez, Aranzadirekin.  

Agiriaren idazkuntzaren ostean eta eskuratutako emaitzak adostearen ondoreetarako, 

derrigorrezkoa da horiekin guztiekin, eta baita udalekin ere,  lankidetzan jarduteko 

prozesua  ezartzea. Horretarako partaidetza-tailerrak egitea eta DAFO analisi bat 

hastea gomendatzen da. Horrela proposatu diren  helburuak betetzea bermatuko da. 

Zehatzago esanda, bilerak egin ziren ondoko eragile hauekin: 

Bizkaiko Foru Aldundia 

Ingurumen Saila 

- Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia. 

Ingurumenaren Kalitatea Zaintzeko Zerbitzua.  
Natura Ondarea Zaintzeko Zerbitzua. 
Ingurumen Iraunkorra eta Ingurumen Hezkuntza  Bultzatzeko Zerbitzua. 

- Ingurumen Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia. 

Ingurumena Kudeatzeko Zerbitzua. 

Nekazaritza Saila. 

- Nekazaritza Zuzendaritza Nagusia. 

Abeltzaintza Zerbitzua. 
Nekazaritza Zerbitzua. 
Nekazaritza Garatzeko Zerbitzua.  
Baliabide Naturalak, Ehiza Fauna eta Arrantza Kudeatzeko Zerbitzua. 
Fauna Basatia Sendatzeko Gorlizko Zentroa. 

Herri Lan eta Garraio Saila 

Ingurumenaren Iraunkortasunerako Atala. 
Interbiak 
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Eusko Jaurlaritza 

Ingurumen eta Lurralde Politika Saila 

- Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza. 

- Urdaibaiko Bulego Teknikoa.  

- Ura 

Sprilur 

Eve 

Euskal  Autonomia Erkidegoko Kostaldearen Mugapea. 

Confederación Hidrográfica del Norte. Comisaría de Aguas. 

UNESCO Katedra. Garapen Iraunkorra eta Ingurumen Hezkuntzari buruzko 

Euskal Herriko Unibertsitatearen Katedra. 

Bizkaiko Kudeaketa Zentroa-Lorra Sdad. Coop., 

Euskadiko Basogintza Elkarteen Konfederakundea. 

Bizkaiko Basogintza Elkartea.  

Neiker 

EHV/UPV. Landareen Biologia eta Ekologia Saila. Botanika Laborategia. 

EHV/UPV. Zoologia eta Animalia Zelulen Biologia Saila. 

Patxi Heras  eta Marta Infante 

Álvaro Antón 

Juan Arizaga 

Aitor Galarza 

Xabier Buenetxea 

Eduardo Bidaurruzaga 
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