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Natura, gure 
ongizatearen oinarria
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Natura, gure bizi-asegurua

Natura bera paisaia, baso, ibai, itsaso eta mendi ikusgarriak baino gehiago da. Natura funtsezkoa da gure 
ongizaterako.

“Naturak baino ez ditu gauza handiak egiten 
inolako ordainik itxaron gabe.”
Aleksandr I. Herzen

Bizirauteko elikagaiak eta 
baliabideak eskaintzen 

dizkigu.

Ondo sentiarazten gaitu, 
eta osasun mentala zein 

fisikoa hobetzen laguntzen 
digu. Horrez gain, gure 

sormena, konfiantza eta 
gizarteratze-gaitasuna 

suspertzen ditu.

Naturako prozesuak oso 
lagungarriak dira giza 

ekintzen eragin kaltegarriei 
aurre egiteko orduan.

Gure ingurune naturala 
jakintza-iturria eta 
kulturaren osagaia 

ere bada.
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Ekosistemen zerbitzuak gizakiok naturatik lortzen 
ditugun onurak dira.
Gizaki guztion bizi-kalitatea eta ongizatea 
ekosistemen eta haiek eskainitako zerbitzuen menpe 
daude.

Ekosistemen zerbitzuak

Aldaketaren bultzatzaileak
Giza jarduerak (eta, neurri batean, naturak berak ere) 
ekosistemak eraldatzen dituenez, aldaketak eragiten 
ditu haren egituran nahiz jardunean. Aldaketa horiek 
eragin zuzena edo zeharkakoa daukate eskainitako 
zerbitzuen hornikuntzan: lurzoruaren erabileren 
aldaketak, larregizko urbanizazioa, kutsadura, 

baliabideen gehiegizko ustiapena...

HORNIKUNTZAKO ZERBITZUAK

HORNIKUNTZAKO ZERBITZUAK

Ekosistemen 
zerbitzuak funtsezkoak 
dira, giza ongizateari, 
ekonomiari eta gure 
gizarteen iraupenari 

begira.
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Ekosistemen zerbitzuen ebaluazioa

Nazioarteko erronka

2001ean, Nazio Batuek, Kofi Annan idazkari nagusiaren bidez, Milurteko Ekosistemen 
Ebaluaziorako (Millenium Assessment) Nazioarteko Programa Zientifikoa jarri zuten 
abian, honexetarako:

Dibertsitate Biologikoari buruzko Nazio Batuen Hitzarmenean (2011-2020ko Plan Estrategikoan) eta 
Biodibertsitatearen inguruko Europar Batasuneko 2020rako Estrategian, ekosistemen zerbitzuak behar 

bezala ezagutzea eta balioestea oso garrantzitsua dela nabarmentzen da.

Ekosistemetako zerbitzuen ebaluazioa

Bizkaiko ekintzarako apustua
“Milurteko Ekosistemen Ebaluazioa Bizkaian” proiektuan, partaidetzazko prozesua garatu zen, eta eragile 
sozial zein ekonomikoek, administrazio publikoak eta komunitate zientifikoak esku hartu zuten bertan. 
Horren ostean, hiru jarduketa-lerro handi zehaztu ziren:

Norberaren eta taldearen jokabidean eragina edukitzea, partaidetza 
publikoaren, hezkuntzaren eta prestakuntzaren bidez.

1

2

3

2005. urtean, lehenengo ondorio globalak atera ziren. Hemendik abiatuta, 
hainbat eta hainbat ebaluazio egin ziren tokian-tokian edo eskualde-mailan; 
esate baterako, Bizkaian (2008) eta Euskadin (2011) egindakoak.

TOKIKO BALIABIDEAK

Elikagaien, beste 
ondasun material 
batzuen eta energiaren 
tokiko hornikuntza 
iraunkorra indartzea.

KUDEAKETA IRAUNKORRA

Ekosistema naturalak 
artatzea eta 
berreskuratzea eta 
basogintzako kudeaketa 
iraunkorra sustatzea.

KONTSUMO 

IRAUNKORRA

Eskaria murriztea 
eta kontsumo-eredu 
jasangarriagoetarantz 
birbideratzea.

1 2 3

Funtsezkoa da 
jakitea ekosistemen 

gaineko zer aldaketak 
daukaten eragina 

eskaintzen dizkiguten 
zerbitzuetan eta gure 

ongizatean, kudeatzaile 
publikoak eta jende guztiak 

arduraz jokatzeko aukera 
eduki dezagun.

Ekosistemek eskaintzen dizkiguten zerbitzuak eta giza jarduera 
narriagarriak zein diren identifikatzea, eta nola bilakatzen diren 
eta gizarte-ongizatearekin nolako zerikusia daukaten jakitea.

Ekosistemen zerbitzuen balioa zabaltzea, lurraldeari buruzko erabakietan kontuan 
hartu daitezen. Kalitateko informazioa zein adierazleak lortzea, zerbitzuen 
kartografia egitea eta erabilera anitzeko arloak zein diren zehaztea.

https://www.millenniumassessment.org/es/Index-2.html
https://www.millenniumassessment.org/es/About.html#2
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_es.pdf
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=210&idioma=eu
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95/eu/contenidos/faq/ecomilenio/eu_natura/objetivos.html
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BIZKAIA: ZENBAIT EKOSISTEMA, HAINBAT ZERBITZU

Aisialdia, jakintza zientifikoa 
edo paisaiaren gozamena 

eskaintzen dituzte. 
Hegaztiak behatzea, 

esaterako, ikerketarako 
eta ingurumen-

hezkuntzarako jakintza-
iturri handia da.

LANDAZABALA
Nortasun kulturaleko 

elementuak eskaintzen 
ditu, eta herri-kirolak 
horren adierazgarri 

ezin hobeak dira; esate 
baterako, sega-jokoa.

Faunaren 
babeslekua eta 

elikagaia ere bada, 
eta hondamendi 

naturalak 
moderatzen ditu 

(uholdeak...).

SASTRAKAK

Euren sustraiek 
urari eta lurzoruari 
eusten dietenez, ez 

dira uraren ekintzagatik 
galtzen. Animalia asko 

babestu eta elikatu 
egiten dituzte.

Sendagai 
naturalak, 

basafruituak... 
eskaintzen 
dizkigute.

Zenbait 
espezie 

artisautzarako 
erabiltzen dira.

BASOAK ETA BESTE EKOSISTEMA 
NATURAL BATZUK

Oso elikagai 
preziatuak diren 

gaztainak, hurrak, 
onddoak edo 
perretxikoak 

ekoizten dituzte.

Klima erregulatzen 
laguntzen dute, 

karbono-hustuleku 
handiak direlako. 

Gainera, ziklo hidrologikoa 
erregulatu eta lurzoruaren 

higadura zein galera ere 
kontrolatzen dituzte.

 
Mendi-ibiliak 

edo paisaiaren 
gozamen hutsa jarduera 

garrantzitsuak dira, nortasun 
kulturala alde batera 
utzi gabe: mitoak eta  

kondairak.

(hariztiak, hezeguneak, harkaitzak...)

KOSTALDEKO EKOSISTEMAK 
ETA IBAIAK

(padurak, itsaslabarrak, hondartzak...)

Elikagaiak 
hornitzen 
dizkigute: 

arraina, 
itsaskia...

Ur-biltegi handiak dira, eta 
haren kalitatea hobetzen 

laguntzen dute. Horrez gain, 
haize bortitzen, ekaitzen, 

uholdeen... eragina ere 
arintzen dute.

Oso 
garrantzitsua 

da abeltzaintzako 
elikagaien, eztiaren 

eta artilea edo larrua 
bezalako materialen 

hornikuntzarako.

(txilardiak, sahastiak, otadiak...)

(larreak, zelaiak, heskaiak...)
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Bertan behera utzitako 
meategiak eta harrobiak 

ingurumen-hezkuntzarako 
eta aisialdiko jardueretarako 

erabili daitezke. Zenbait 
espezierentzako habitat 

moduan ere berreskuratu 
daitezke.

Parkeek eta 
lorategiek hirietako 
tenperatura leuntzen 
dute, eta eremu sozial 
ezin garrantzitsuagoak 

dira naturarekin 
harremanetan egoteko 

eta aire zabaleko jarduerak 
egiteko orduan.

Aisialdiko 
jarduerak, 

ingurumen-
hezkuntza... garatu 

daitezke bertan.

(meatokiak, harrobiak...) 

Oso GARRANTZITSUA da ekosistema naturalak eta erdinaturalak babestea. 
Izan ere, erabilera anitzeko guneak 
dira eta hainbat zerbitzu baliotsu 

eskaintzen dizkigute.

ZUHAITZ LANDATUAK ETA 
BESTE LABORANTZA BATZUK

Egurra eta 
elikagaiak 

hornitzeko iturri 
nagusia dira.

HIRIKO EKOSISTEMAK ETA BESTE 
GUNE ARTIFIZIAL BATZUK

Urtegiak ur gezaren 
hornitzaile handienak 

dira guretzat.

(pinudiak, bazkarako larreak, frutarbolak...)

Ekosistemen zerbitzuak 
lurraldean bertan nola banatzen diren 
jakitea oso garrantzitsua da lurraldearen 
beraren kudeaketa iraunkorrerako oinarri 
moduan. Haien kartografia egitean, badago 
espazioan nola banatzen diren bistaratzerik 
eta zaindu nahiz berreskuratu beharreko 

lehentasunezko guneak zein diren 
zehazterik.

Nekazaritza eta basogintza 
iraunkortasunez

kudeatzen badira, badago 
funtzionaltasun ekologikoa 
handitzerik eta sail landatu 

horien eragin kaltegarria 
arintzerik.

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=439&idioma=EU&dpto_biz=2&codpath_biz=2%7C439


 03 Denon ondasun naturalak
Natura, gure ongizatearen oinarria

6

Gogoan izan...

Bizkaiko zenbait ekimen

Elkarte honek tokiko sukaldaritza 
bultzatzen du

Euskal Ingurumen Enpresen Kluster 
honek zerbitzuen eraginkortasuna eta 

berrikuntza dauzka helburu.

Kontsumo taldeen federazioak 
produktu ekologikoak eta tokian 
tokikoak bultzatzen ditu.

Fundazio honek ekosistema naturalak 
zaintzea, leheneratzea eta kudeatzea 
dauka helburu.

Udalek eta elkarteek gero eta baratze 
ekologiko gehiago sustatzen dituzte hirien 
inguruan.

Gizarte eta ingurumen arloko proiektu honek 
borondatezko lanak garatu eta lurraldea bera 
zaintzen du babesteko asmoz.

Tokiko barietateetako haziak berreskuratzeko lan 
egiten du (agrobiodibertsitatea).

Historikoki ekosistemen zerbitzu askok txarrera egin dute, giza jarduera narriagarriak ugariagoak eta 
biziagoak direlako. Kaltetutako ekosistemak zaintzeko eta berreskuratzeko neurriak sustatu behar dira, 
eta Bizkaiko ekosistemen erabilera iraunkorra ere bultzatu beharra dago. Hona hemen helburu hori duten 
zenbait ekimen. Nahi izanez gero, badago horietan parte hartzerik.

Eragile sozial, ekonomiko 
eta politikoen arteko 

sareko lan koordinatuak 
ahaleginak biderkatzen 

ditu, eta egiazkoago 
bihurtzen du etorkizun 

iraunkorra.

Euskadiko produktu ekologikoen 
identifikadorea eta laguntzailea.

Kooperatiba honek kontsumitzeko 
eredu ekologikoagoa eta tokian 
tokikoa sustatzen du.

Bakarka edo taldean 
hartzen ditugun erabakiek naturan 
eta hornitzen dizkigun zerbitzuetan 

daukate eragina.

Funtsezkoa da ekosistemak 
era iraunkorrean kudeatzea, 
etorkizunean ere eskaintzen 

dizkiguten zerbitzuez 
gozatzeko aukera eduki 

dezagun.

Ekosistemek gure ongizaterako 
zerbitzuak eskaintzen dizkigute.

http://www.lurgaia.org/index.php?lang=eu
 http://ekokontsumo.eus/ 
http://ekokontsumo.eus/ 
http://www.esnetik.com/?page_id=85
http://www.haziensarea.org/eu.html
http://www.eneek.eus/eu
https://www.aclima.eus/eu/gara/
http://gizartenatura.org/eu/quienes-somos
http://www.bizkaia21.eus/atalak/TerritorioSostenible/Cinturon/index.asp?idpagina=130&idioma=eu
http://www.bilbaointernational.com/eu/category/slow-food/


Euskadiko ekosistemen zerbitzuen ebaluazioa:

 Informazio orokorra. EHU/UPV.

 Laburpen triptikoa.
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i Gehiago jakiteko

Informazio interesgarria
Bizkaiko Milurteko Ekosistemen Ebaluazioa:

 Esteka interesgarriak. Bizkaia 21.

Natura eta ongizatea Bizkaian. Ekosistemen zerbitzuen ebaluazioa.

Milurteko Ekosistemen Ebaluazioa Bizkaian. Dibulgaziorako fitxen bilduma.

Estatu espainoleko Milurteko Ekosistemen Ebaluazioa:

 Informazio orokorra. Ecomilenio.

 Emaitzak. EME txostenak Ecomilenio.

 
Nazioarteko Milurteko Ekosistemen Ebaluazioa:

 Egoera orokorra.

 Laburpen-txostena.

 Biodibertsitatearen eta Ekosistemen Zerbitzuen inguruko Gobernu Arteko Plataforma (IPBES)

http://www.ehu.eus/cdsea/web/index.php/investigacion/servicios-ecosistema-euskadi/
http://www.ehu.eus/cdsea/web/index.php/investigacion/servicios-ecosistema-euskadi/
http://ingurukohegaztiak.blogspot.com.es/
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=210&idioma=ca
http://www.ecomilenio.es/
http://www.ecomilenio.es/documentos/documentos-eme
https://www.millenniumassessment.org/es/About.html
https://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf
https://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf
https://www.ipbes.net/
http://www.ecomilenio.es/
http://www.ecomilenio.es/documentos/documentos-eme
https://www.millenniumassessment.org/es/About.html
https://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf
http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/rm_documents/ecosistema/
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=210&idioma=eu
https://web-argitalpena.adm.ehu.es/pasa_pdf.asp?File=UCPDF15179E
http://www.ehu.eus/cdsea/web/index.php/ikerkuntza/euskadiko-ekosistemen-zerbitzuak/?lang=eu
www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/Triptico_Eus.pdf

