
III-C ERANSKINA 
 

BIODIBERTSITATEAREN LERROKO PROIEKTUARI BURUZKO FORMULARIOA 
 

Diru-laguntza eskatzeko aurkeztutako proiektu-mota 

Komunitatearentza
t edo 

eskualdearentzat 
interesekoak diren 
habitat naturalak 
leheneratzea / 

hobetzea / 
kudeatzea 

 
 
 
 
 

 

Lurraldearen 
konektibitate 
ekologikoa 
hobetzea 

 
 
 
 
 
 
 

 

Maila 
komunitarioan 

edo 
eskualdekoan 

babestutako basa 
flora eta fauna 

espezieak 
babesteko eta 
kontserbatzeko 

proiektuak. 
 

 

Flora espezie 
exotiko 

inbaditzaileak 
kentzea, baldin eta 
egiaztatuta badago 

bertako 
ekosistemen 
osotasuna 

mehatxatzen dutela 
 
 

 

Proiektuak 
abian jartzeko 

behar diren 
lizentziak eta 

baimenak 
lortzeko 

proiektuak 
prestatzea 

 
 

Faunarentza
ko urmaelak 

eta 
hezegune 

txikiak sortu / 
leheneratzea 

 
 
 
 
 

 

 

Deskribatu nolako kokalekuan egingo den jarduna: 

Adierazi nola duen izena diru-
laguntzaren xede den jardunaren 
eraginpeko kokalekuak 

 

Kokalekua (erantsi jardunaren lekua 
ondo identifikatzeko behar diren mapa 
eta plano guztiak) 

 Azalera (m
2
):  

Egun duen 
titulartasuna 

Publikoa   Pribatua   

 Titulartasuna pribatua izanez gero, lur-sailaz jabetzeko erabakirik hartu al du udal 
erakundeak?  Bai    Ez  

  Erantsi egin da lur-sailen eskuragarritasunaren edo jabetzaren gaineko ziurtagiria 

Non egingo da jarduna? 

Adierazi dagokiona: 

 2000 Natura Sarean sartutako lur-sailak 

 Babestutako beste natura-gune batzuetan dauden 
lursailak. Adierazi zein den babes-figura.......... 

 ………………………………………………………… 

 Lursailak sartuta daude EAEko hezeguneetarako 
LAP Lurraldearen Arloko Planaren II. eta III. 
taldeen hezeguneetan. Zehaztu zeinetan 
…………………………………….. 

 Aurrekoetan sartuta ez dauden lursailak, 
komunitatearentzat edo eskualdearentzat interesa 
duten basa flora eta fauna espezieak barne 
hartzen dituztenak –espezie horiek sartuta egon 
behar dute hegaztiei eta habitatari buruzko 
zuzentarauen eranskinetan edo basa fauna eta 
flora espezie mehatxatuen EAEko katalogoan. 

 Garrantzizko eremuak, konektibitate 
ekologikoaren ikuspegitik. 

 …………………………………………………………. 

Araudi espezifiko baten menpe dagoen ingurua: 

Adierazi dagokiona: 

 Jabari publiko hidraulikoa. 

 Itsas-lehorreko Jabari Publikoa. 

 Babestutako Natura-guneak. 

 Beste batzuk (zehaztu): 

 

 

 

 

 

Goiko lauki horietakoren bat markatuz gero, dagozkion 
baimenak aurkeztu beharko dira laguntza-eskaerarekin 
batera 



 

Dibertsitate ekologikoa areagotzea/hobetzea: 

Flora babestea 

Fauna eta Flora Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoko 
espezieak (16/1994 Legea) 

Egungo egoera: 
m

2
, Ha, % edo 

indibiduo-kopurua 
(zehaztu) 

Xede-egoera: 
m

2
, Ha, % edo 

indibiduo-kopurua 
(zehaztu) 

   

   

Fauna babestea 

Fauna eta Flora Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoko 
espezieak (16/1994 Legea) 

Egungo egoera: 
indibiduo-kopurua 
edo % (zehaztu) 

Xede-egoera: 
indibiduo-kopurua 
edo % (zehaztu) 

   

   

Habitatak 

Mota Egungo egoera: 
Ha edo km

2
 (zehaztu) 

Xede-egoera: 
Ha edo km

2
 (zehaztu) 

Hariztiak, ameztiak, baso mistoak   

Pagadiak   

Artadiak   

Ibarbasoa   

Hezeguneak   

Dunak, labarrak   

Beste batzuk (zehaztu)   

Urmaelak eta hezeguneak - Leheneratzea 

Zehaztu zein den babestu nahi den fauna, haren egungo egoera eta lortu nahi dena 

 

 

Flora – Espezie inbaditzaileak kentzea 

Flora-espezie inbaditzaileak Egungo egoera: 
m

2
, Ha, % edo 

indibiduo-kopurua 
(zehaztu) 

Xede-egoera: 
m

2
, Ha, % edo 

indibiduo-kopurua 
(zehaztu) 

   

   



 

Biodibertsitatea hobetzeko/areagotzeko helburuak 
(Adierazi nolako ingurumen-helburuak lortu nahi diren ekintzaren bidez. Azaldu biodibertsitatearen gainean zer 
onura lortuko den ekintza martxan jarrita, eta adierazi, halaber, jardunaren eraginpean nolako azalera geratuko den 
eta, espezieen gaineko esku-hartzeen kasuan, nolako biztanle-dentsitatea) 

Espazioak birsortzea:  
 

Habitat-azalera:  
 

Espezieak eta biztanle-dentsitatea:  
 

Beste batzuk:  
 

 

Jardunaren deskribapena 
(Zehatz azaldu zein den proiektuaren helburu nagusia, nolako metodologia erabiliko den eta proiektuak nola 
lagunduko duen biodibertsitateari eusten eta berau leheneratzen eta hobetzen) 

1.- Lurraldea hobetzea: 
(Paisaia eta tokiko konektibitate ekologikoa sustatzea helburu duten proiektuen garapena) 

Aintzat hartu al da?  Bai    Ez  
 
 

2.- Habitatak leheneratzea, hobetzea eta/edo kudeatzea: 

Aintzat hartu al da?  Bai   Ez  
 
 

3.- Fauna eta flora espezieak babestu eta kontserbatzea: 

Aintzat hartu al da?  Bai    Ez  
 
 

4.- Urmaelak eta hezegune txikiak sortu eta leheneratzea: 

Aintzat hartu al da?  Bai    Ez  
 
 

5.- Espezie exotiko inbaditzaileak kentzea: 

Aintzat hartu al da?  Bai    Ez  
 

 

6.- Lizentzia eta baimenak lortzeko proiektuak prestatzea: 

Aintzat hartu al da?  Bai    Ez  
 
 
 
 



 

7.- Jarraipen-programa: 

Aintzat hartu al da?  Bai    Ez  
 
 
 

 

8.- Sentsibilizatzea eta hedatzea: 

Aintzat hartu al da?  Bai    Ez  
 
 
Baietz erantzunez gero, zehaztu beharko da zenbat onuradun lortu nahi diren sentsibilizatze- eta hedatze-
jardunaren bidez (onuradun-kopurua/urteko, hilabeteko), bai eta gizartean nolako eragina izatea espero den ere: 
 
 

 

 

 

Beste batzuk 

Zehaztu BZG Bereziki Zaindu beharreko Guneei buruzko agirietan jasotako neurriak aintzat hartu diren ala ez –izan 
izendatutako BZGak, izan izapidetze-aldian daudenak: 

 

 

 

Proposatutako jarraipen-plana: 

 

 

 

 

 


	Kokalekua erantsi jardunaren lekua ondo identifikatzeko behar diren mapa eta plano guztiak: 
	Adierazi nola duen izena diru laguntzaren xede den jardunaren eraginpeko kokalekuak: 
	Publikoa: Off
	Pribatua: Off
	Azalera m 2: 
	erakundeak Bai: Off
	Ez_8: Off
	Erantsi egin da lursailen eskuragarritasunaren edo jabetzaren gaineko ziurtagiria: Off
	undefined_18: Off
	taldeen: 
	ekologikoaren ikuspegitik: 
	lursailak Adierazi zein den babesfigura: 
	Casilla de verificación111: Off
	Casilla de verificación112: Off
	Casilla de verificación113: Off
	Casilla de verificación114: Off
	Casilla de verificación115: Off
	Casilla de verificación116: Off
	Casilla de verificación120: Off
	Casilla de verificación121: Off
	Casilla de verificación122: Off
	Casilla de verificación123: Off
	Casilla de verificación124: Off
	Casilla de verificación125: Off
	Casilla de verificación126: Off
	Casilla de verificación127: Off
	Fauna eta Flora Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoko espezieak 161994 LegeaRow1: 
	Egungo egoera m 2  Ha  edo indibiduokopurua zehaztuRow2: 
	Egungo egoera m 2  Ha  edo indibiduokopurua zehaztuRow1: 
	Xedeegoera m 2  Ha  edo indibiduokopurua zehaztuRow2: 
	Xedeegoera m 2  Ha  edo indibiduokopurua zehaztuRow1: 
	Fauna eta Flora Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoko espezieak 161994 LegeaRow2: 
	Fauna eta Flora Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoko espezieak 161994 LegeaRow1_2: 
	Xedeegoera indibiduokopurua edo  zehaztuRow2: 
	Egungo egoera indibiduokopurua edo  zehaztuRow2: 
	Egungo egoera indibiduokopurua edo  zehaztuRow1: 
	Xedeegoera indibiduokopurua edo  zehaztuRow1: 
	Fauna eta Flora Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoko espezieak 161994 LegeaRow2_2: 
	Xedeegoera Ha edo km 2 zehaztuIbarbasoa: 
	Egungo egoera Ha edo km 2 zehaztuIbarbasoa: 
	Xedeegoera Ha edo km 2 zehaztuArtadiak: 
	Egungo egoera Ha edo km 2 zehaztuArtadiak: 
	Xedeegoera Ha edo km 2 zehaztuPagadiak: 
	Egungo egoera Ha edo km 2 zehaztuPagadiak: 
	Egungo egoera Ha edo km 2 zehaztuHariztiak ameztiak baso mistoak: 
	Xedeegoera Ha edo km 2 zehaztuHariztiak ameztiak baso mistoak: 
	Egungo egoera Ha edo km 2 zehaztuHezeguneak: 
	Xedeegoera Ha edo km 2 zehaztuHezeguneak: 
	Egungo egoera Ha edo km 2 zehaztuDunak labarrak: 
	Xedeegoera Ha edo km 2 zehaztuDunak labarrak: 
	Egungo egoera Ha edo km 2 zehaztuBeste batzuk zehaztu: 
	Xedeegoera Ha edo km 2 zehaztuBeste batzuk zehaztu: 
	Zehaztu zein den babestu nahi den fauna haren egungo egoera eta lortu nahi dena: 
	Floraespezie inbaditzaileakRow2: 
	Floraespezie inbaditzaileakRow1: 
	Egungo egoera m 2  Ha  edo indibiduokopurua zehaztuRow2_2: 
	Egungo egoera m 2  Ha  edo indibiduokopurua zehaztuRow1_2: 
	Xedeegoera m 2  Ha  edo indibiduokopurua zehaztuRow2_2: 
	Xedeegoera m 2  Ha  edo indibiduokopurua zehaztuRow1_2: 
	Espazioak birsortzea: 
	Beste batzuk_4: 
	Espezieak eta biztanledentsitatea: 
	Habitatazalera: 
	Bai_3: Off
	Ez_9: Off
	Bai_4: Off
	Ez_10: Off
	Bai_5: Off
	Ez_11: Off
	Bai_6: Off
	Ez_12: Off
	Bai_7: Off
	Ez_13: Off
	Bai_8: Off
	Ez_14: Off
	Bai_9: Off
	Ez_15: Off
	Bai_10: Off
	Ez_16: Off
	Aintzat hartu al da Bai Ez Baietz erantzunez gero zehaztu beharko da zenbat onuradun lortu nahi diren sentsibilizatzeeta hedatze jardunaren bidez onuradunkopuruaurteko hilabeteko bai eta gizartean nolako eragina izatea espero den ere: 
	Zehaztu BZG Bereziki Zaindu beharreko Guneei buruzko agirietan jasotako neurriak aintzat hartu diren ala ez izan izendatutako BZGak izan izapidetzealdian daudenak: 
	Proposatutako jarraipenplana: 


