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Unibertsitatean lizentziatutako pertsonak: Gazteen
% 43k unibertsitate-ikasketak ditu (Europar Batasuna: % 24).
Giza Garapenaren Indizea: 0,98 Euskadi lehen
postuan dago.
Ingurumen Errendimenduaren Indizea (EPI): 69,7. Euskadi laugarren
postuan dago Europan.

AURKEZPENA
2016ko azaroaren 4an Parisko Akordioa berretsi zenez, Eusko Jaurlaritzak klima-aldaketaren arloan
eta karbono-isuria gutxiko ekonomia baterako bidean gauzatutako jarduerek bultzada jaso dute.
Euskadin ekiteko bide-orria zehatz-mehatz ageri da 2050erako Klima-aldaketaren Euskadiko Estrategian, Klima 2050, eta 2030erako Euskadiko Energia Estrategian, 2015ean eta 2016an onartu zirenak
hurrenez hurren.
Euskadik klima-aldaketari egiten dion ekarpena, kuantitatiboki, txikia da. Europar Batasunean guztira
egiten diren isurien mapan, euskal kuota % 0,5ekoa da; halere, klima-aldaketaren inguruan dugun politika gidatzen duen oinarria erantzukizun partekatua da. Euskadik erantzukizun horretatik dagokion
zatia bere gain hartu du Klima aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategian jasotako konpromiso sakon eta zorrotzaren bidez. Izan ere, euskal gizarteak ez du klima-aldaketaren aurkako borroka
mundialetik kanpo geratu nahi.
Erantzukizun partekatuak eta gizartearen eskaera horrek karbono gutxiko eta klima-eraginei egokitutako lehia-ekonomia bat lortzeko elkarlan-estrategia bat abiaraztera bultzatu dituzte sektore publikoa eta enpresak.
Euskadi aurrerapausoak ematen ari da klima-aldaketaren aurkako borroka aukera bilakatzeko; helburu hori lortze aldera, isuri gutxiagoko ondasun eta zerbitzuak ekoizten, klima-aldaketei egokitzeko
estrategiak ezartzen eta ume eta gazteak herritar trebatu eta erantzukide bilakatzeko trebakuntza
ematen ari da. Ekimen guztiek, gainera, euskal ekonomia berrirako garrantzi estrategikoa dute: administrazio publikoen gidaritza eredugarria dela bide, karbonoaren menpekoak ez diren ekoizpen-eredu
garbietan oinarriturik, berrikuntzak sartzen ari dira gizarte konprometitu baterantz eta euskal ekonomia jasangarri baterantz aurrera egiteko.
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NERBIOI IBAIZABAL, ESKUALDE ADIMENTSUA,
KONEKTATUA ETA ERAGINKORRA:
SMART CITY ESKUALDE-ESTRATEGIA

AURKIBIDEA
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Nerbioi Ibaizabal, eskualde
adimentsua, konektatua eta eraginkorra:
Smart City eskualde-estrategia
“Smart City” estrategia, eskualde batera ekarria
Nerbioi-Ibaizabal eskualdea Bilbo inguruan dago, herri txiki eta ertainez osatua, eta laguntza-tresna egonkor eta eraginkor baten beharra
zeukan, iraunkortasuna bertatik bertara ondo kudeatzeko. Behar horrek eraginda eta eskualdean lankidetzan aritzeko gogoz sortu zen
Nerbioi-Ibaizabal Eskualde Bulegoa.
Eskualde-bulegoak Garapen Iraunkorrerako Estrategia bat eman dio
bere buruari, “Tokiko Agenda 21”, eta haren barruan dago Smart City
Estrategia berria. Zer asmo duen? Asmoa da informazio- eta komunikazio-teknologia berriak baliatzea energia, mugikortasuna eta
hondakinen kudeaketa hobetzeko, eta, aldi berean, herritarrentzat
errazagoa izan dadin informazioa eskuratzea, udalarekin elkar eragitea eta herria kudeatzen zuzenago parte hartzea.

Estrategia osatzeko prozesua
Lehen-lehenik, diagnosia eta bideragarritasun-analisia egin ziren,
alderdi hauek jorratuz:
• “Smart” neurriak zenbateraino zeuden ezarrita eskualdeko herrietan.
• “Smart” neurriek zer ekar dezaketen Tokiko Agenda 21eko helburuak erdiesteko ahaleginean.
• “Smart” neurriak zenbateraino diren bideragarriak teknikoki, ekonomikoki eta lege eta eskumen aldetik.
Eta, osagarri modura-edo, zeharkako beste gai batzuk ere analizatu
ziren. Izapide elektronikoak egiteko edo herritarren intereseko informazioa zabaltzeko beste azpiegitura eta plataforma teknologikoen
existentzia aztertu zen hain zuzen. Arlokako neurriak ezartzea garrantzitsua izateaz aparte, baldintzatzailea eta errazgarria izan daiteke.
Eta, gero, diagnosiak eman zituen ondorioetan oinarriturik, aktuazio-plana diseinatu zen. Guztira, 23 neurri edo ekimen dira: bi, zeharkakoak; zortzi, energiaren arlokoak; sei, mugikortasunekoak; eta,
gainerako zazpiak, hondakinen arlokoak.

Energiaren Eskualde Behatokia eta Herritarren
Energia Ataria
Ikus ditzagun planaren barruko neurri batzuk:
• plataforma bat ezartzea udalen kudeaketa energetikorako;
• Ikt plataforma bat erabiltzea hiri-hondakinak biltzeko zerbitzua
eskualde-mailan;
• sistema teknologiko bat ezartzea, modu eraginkorrean kudeatzeko garraio-publikoa darabilten bidaiariei informazioa eta arreta
eskaintzeko.
Testuinguru horretan, 2017an, Energiaren Eskualde Behatokia eta
Herritarren Energia Ataria jarri ziren martxan. Helburua argia da:
energia, ekonomia eta ingurumenean eraginkortasuna handitzea eta
aurrezpen hirukoitza erraztea: energia gutxiago kontsumitzea (kWh),
faktura energetikoaren gastua (€), eta negutegi-gasen isurketa.
7 udalerritarako egiten du lan: Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri,
Orduña, Ugao-Miraballes, Zaratamo eta Zeberio. Guztira, biztanleak
34.887 dira, kontratu elektrikoak 408 (udal-ekipamenduak eta argiztatze publikoa), gehi gas-arloko beste 34.
Uste da urtean 88,33 tC02 gutxiago isuriko direla guztira, tokiko administrazioaren kontsumoak %3 behera egingo baitu behera osotara.
Urtean 70.000 € baino gehiago aurrezteko bidea dagoelakoan gaude.
Badira beste neurri batzuk ere herritarren eta administrazioaren arteko komunikazioa errazteko hartuak. Adibidez, badira aplikazio mugikor batzuk argiztatze publikoa erabiltzeko eta kontrolatzeko, eraikinak erabiltzeko eta erosoago egiteko, edo hondakinik ez sortzeko
eta birziklatzeko ahaleginak sustatzeko.
Eskualdeko herriak ezberdinak direla
ere hartu da kontuan neurriak
proposatzerako orduan, batzuk kale-kalekoak baitira, eta beste batzuk
txikiagoak eta baserri-girokoak.
Harremanetarako

Victor Aierdi Etxeberri
Webgunea
E-posta
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udaltalde21@ut21.org
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Klima-aldaketa mehatxu
bat da beraren habitat eta
espezieentzat; horregatik,
funtsezkoa da arriskuak
ebaluatzea eta egokitzapenneurriak deﬁnitzea.

Azterketa bioklimatikoaren adibidea 9120
habitaterako (Pagadi azidofilo atlantikoak,
ilex-oihanpekoarekin eta batzuetan haginoihanpekoarekin).
Kolore berdez, habitat honen oraingo
banaketa potentziala agertzen da,
isobioklimen arabera; kolore beltzez, berriz,
oraingo banaketa erreala agertzen da.

RCP 8.5 eszenarioan, 2071-2100 aldian,
habitateko isobioklima optimoen banaketa
potentzialaren azalera (berde argia)
nabarmen murrizten da; beraz, etorkizuneko
eszenarioan, hortik kanpo geratzen diren
oraingo banaketa-guneak (beltza iluna)
klima-aldaketaren eraginpean egongo dira.

Modelizazio-adibidea 9120 habitaterako
(Pagadi azidofilo atlantikoak, ilexoihanpekoarekin eta batzuetan haginoihanpekoarekin).
Goiko mapan, kolore berdez, habitat horren
oraingo banaketa potentziala irudikatzen
da; kolore beltzez, berriz, beraren banaketa
erreala irudikatzen da.
Beheko mapan, kolore berdez, habitataren
banaketa potentziala aurkezten da RCP 8.5
eszenarioan, 2071-2100 aldian.

Euskadiko Natura 2000 Sarearen
ahultasuna klima aldaketaren
aurrean
Natura 2000 Sareak Euskadi osoko azaleraren
% 20,5 hartzen du
Euskadik 55 gune ditu sartuta Natura 2000 Sarean. Sareak 1.500
km2 inguruko azalera hartzen du, eta klima-aldaketa mehatxu
bat da bere habitat eta espezieentzat; horregatik, funtsezkoa da
arriskuak ebaluatzea eta egokitzapen-neurriak definitzea. Habitatetan etorkizunean aplikatu beharko diren banaketa potentzialak determinatzeko metodologia, eskualde bakoitzeko ezaugarrien eta eskura dagoen informazioaren araberakoa da.

Habitaten banaketa potentzialak azterketa
bioklimatiko baten bitartez
Azterketa bioklimatikoaren metodologiak Rivas-Martínezen
sailkapena (2009) hartzen du oinarritzat; bertan, isobioklima
bakoitzak habitat jakin batean egon daitezkeen tenperatura- eta
prezipitazio-baldintzak irudikatzen ditu. Etorkizuneko eszenarioko tenperatura- eta prezipitazio-baldintzek oraingo isobioklima alda dezakete, habitat konkretu horrek teorikoki ezin har
lezakeen isobioklima bihurtu arte. Euskadiko klima-eszenarioetatik abiatuta, kilometro bateko bereizmenarekin, 79 habitaten
etorkizuneko banaketa potentzialak ezarri dira, RCP 8.5 eszenarioan, IPCCk definitutako 2071-2011 aldirako, eta horren bidez
mehatxuarekiko esposizioa kalkulatu da.

Habitaten banaketa potentzialak metodo
estatistikoaren bitartez
Aldi berean, espezieen banaketa-eredu bat erabili da, metodo estatistikoak oinarritzat hartuta; metodo horien asmoa da erlazio
bat ezartzea eremu geografiko jakin bateko ingurumen-faktoreen eta espezieen presentzia edo absentziaren artean. Zehazki,
kontsentsu-eredu bat aplikatu zen, hiru teknika desberdinekin:

eredu lineal orokortuak, Boosted Regresion Trees, eta Random Forest, emaitzak bi estatistikoren bitartez balidatuz (AUC
eta TSS). Ereduaren emaitzak bi eredu binariotara pasatu ziren
(presentzia = 1; absentzia = 1), eta azkenean aurretik esandako
pixelen kopurua kontatu zen EAEn (ereduak oraingorako, 19712000, eta etorkizunerako aurresandako eremu potentziala, 20712100, RCP 8.5).

Espezieen banaketa potentzialak versus
banaketa-ereduak
Espezie eta habitatekin egindako proba pilotu baten ostean, erabaki da habitaten banaketaren modelizazioa tresna gisa erabiltzea EAEko Natura Sareak klima-aldaketaren aurrean duen esposizioa eta beraren egokitzapen-ahalmena aztertzeko. Horrekin
batera, azterketa bioklimatikoa tresna erabilgarritzat hartzen da
diskurtso deskribatzaile bat lantzeko, horren bidez ulertu ahal
izateko zergatik sor ditzaketen ondorio horiek tenperatura- eta
prezipitazio-aldaketen joerek habitaten etorkizuneko banaketa
potentzialean, etorkizuneko eszenarioan.

Harremanetarako
Ainhize Butrón
Natura Ondarearen Koordinatzailea
Webgunea
E-posta
Telefonoa

www.ingurumena.eus
944230743
+34 944 23 07 43

Tresnak modu erraz eta atseginean
estimatzen ditu karbono dioxidoaren
xurgapenak proiektuen tipologia
gehiagorako, bai landare-biomasatik
datozenei eta bai lurretik dagokienez.

Lurreko karbono
organikoa
30 cm-rainoko
sakoneran (Mg C ha-1)

Urtegiak
Hiri-eremuak edo eskura ez dauden datuak

Karbono-izakinen mapa EAEko azalera-unitate bakoitzeko (Mg C ha-1), lurraren sakonerako
lehenengo 30 cm-etan.

Lurzoruetako karbono
organikoa
EAEko karbono-izakinen mapa
Lurzoruak karbono proportzio esanguratsua du, eta CO2 atmosferikoaren iturri edo hustubide moduan funtzionatzen du. Lurzoruan metatuta dagoen materia organikoa areagotu egin daiteke lurra erabiltzeko praktiken bidez, hau da, lurraren aldaketa
minimizatzen duten eta laboreen produktibitatea ongarriketaren bidez optimizatzen duten praktiken bidez. Alde horretatik,
“4/1000” ekimenean ezartzen den bezala, nekazaritzako lurretan
gordetako karbonoaren igoera txiki bat funtsezkoa da lurraren
emankortasuna eta nekazaritza-ekoizpena hobetzeko eta, horren bidez, epe luzera ezarritako helburua lortzen laguntzeko,
alegia, batez besteko tenperatura globalaren igoera gehienez 1,5
edo 2ºC-ra mugatzeko.
Euskadiko lurzoruetako karbono-izakinak materia organikoaren
determinazioetatik abiatuta lortu ziren, 6000 lur-lagin geolokalizatuetan oinarrituta. Lurreko karbono organikorako (SOC) lortutako balioek adierazten dutenez, lurraren erabilerak eta klimatologiak determinatu egiten dute, itxuraz, SOC mailak. Dena dela,
bada beste parametro batzuei lotutako aldakortasun handia ere.

CO2a xurgatzeko proiektuak eta kalkulurako tresna

Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoaren (EAE) klima-aldaketaren politika 2050erako Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategian dago islatuta.
Testuinguru estrategiko horretan sartzen dira CO2aren xurgapena areagotzera zuzendutako proiektu guztiak. Proiektu horiek
sustatzeko xedez, Euskadik tresna metodologiko praktiko eta
argi bat du, baliagarria dena CO2 xurgatzeko proiektuak EAEko
ingurumenean eragina duten jardueren Erregistroan erregistratzeko eta haien jarraipena egiteko.
Alde batetik, aire-biomasari lotutako xurgapenak integratzen dituen lehenengo tresna dugu, honako hauen kasuan:
• lurzoruen erabilera aldatzen duten basoberritzeak,

Lurraren erabilera aldatzeko proiektuak bultzatzea
ahalbidetzen du
Tresnak bi bertsio ditu: kontsultaren ex ante kalkulagailua (aurretiko analitikarik ez duten erabiltzaileentzat), eta erregistroaren
ex ante kalkulagailua (lurraren analitika duten erabiltzaileentzat:
materia organikoa eta itxurazko dentsitatea. Kalkuluaren metodologiak oinarritzat hartu du IPCCaren berotegi-efektuko gasen
inbentarioak egiteko metodologia).
Laburbilduz, tresnak erabili izan den modu erraz eta atseginean
estimatzen ditu karbono dioxidoaren xurgapenak proiektuen tipologia gehiagorako, bai landare-biomasatik datozenei eta bai
lurretik datozenei dagokienez.

Harremanetarakoak
Marian Barquín
Ihobe. S.A.
E-posta
klima2050@ihobe.eus
Telefonoa +34 944 23 07 43
Webgunea www:ingurumena.eus

• erretako baso-eremuetako jarduerak, oraingo baso-masa berritzeko.

Ainara Artetxe
E-posta
ahiartexe@neiker.eus

Bestetik, honako hauek barne hartzen dituzten beste proiektu tipologia batzuk integratzen dira:

Oscar del Hierro
NEIKER-Tecnalia
E-posta
odelhierro@neiker.eus
Webgunea www.neiker.net
Telefonoa +34 944 034 300

• baso-, laborantza- eta larre-lurren kudeaketaren aldaketa.

Karbono gutxiko
ekonomia bidean dago
Munduko liderrak 2015eko abenduan bildu zirenean, Parisko COP
21ek seinale ukaezin bat bidali zien mundu osoko merkatu eta
enpresei: karbono gutxiko ekonomia bidean dago.
Karbono gutxiko ekonomiak Euskadiko enpresa-sarean izan dezakeen inpaktua aztertzeko xedez, enpresentzat garrantzitsuak izan
daitezkeen mezuen ikuspuntutik, eta etor daitekeenari aurrea hartuz,
txosten bat egin da Euskal Enpresen Konfederakuntzaren eremuan
(CONFEBASK), lan-saioen bitartez. Zeregin horretan 30 enpresak
baino gehiagok parte hartu dute klima-aldaketaren erronka eta
aukeren inguruan dituzten ikuspegi sektorialak eskainiz. Gainera,
elkarrizketak egin zaizkie enpresa, elkarte eta ikerketa-zentroetako
pertsona adituei.

Ospea

Estrategia

Marka

Kostua

Gaikuntza

Berrikuntza
Nazioartekotzea

Arriskuak ez ezik aukerak ere dituen erronka bat
Karbono gutxiko ekonomiarantz aurrera egiteko erronkari heltzen
zaioenean, zenbait elementu identifikatu dira, alegia, enpresentzat
bai arriskuak eta bai aukerak biltzen dituen esparru bat ezartzen
duten elementu batzuk. Elementu horiek enpresa-lehiakortasunean
inpaktua duten hiru faktoretan laburbil daitezke:
• Ingurune fisikoaren gaineko inpaktua: ingurune fisikoaren gaineko
zuzeneko ingurumen-efektuak.
• Moteltze-politiketatik ondorioztatzen den inpaktua: klima-aldaketa moteltzeko politika eta arauak inplementatzearekin zerikusia
duten efektuak.
• Merkatutik ondorioztatutako inpaktua: merkatuetan aldaketa estrukturalak eta eskaintza eta eskariaren aldaketak agertzearekin
zerikusia duten efektuak.

Enpresak bere posizio lehiakorra ezar dezake
Arrisku eta aukeren inguruko pertzepzioak subjektibitate-osagai bat
du, eta hor pisu espezifiko handia dute bai enpresak berak duen posizionamenduak eta bai merkatuaren aurrean duen jarrerak. Edonola ere, enpresa-lehiakortasuna karbono gutxiko ekonomia berriaren
eraginpean egongo da. Mundu mailan, klima-aldaketaren kudeaketan gehien aritzen diren enpresek bai arriskuak eta bai aukerak antzematen dituzte.
Horrenbestez, karbono gutxiko ekonomiaren eragina positiboa edo
negatiboa izatea konpainia bakoitzak hartzen dituen erabakien
mende egongo da, neurri handi batean. Enpresaren erantzunei bere
kudeaketaren elementu guztietatik heldu dakieke, eta, hala, kli-

ma-aldaketaren arriskua negozio-aukera berriak bultzatzen dituen
lehiakortasun-faktore bihur daiteke:
• Planteamendu estrategikoa.
• Kostuen optimizazioa.
• Berrikuntzaren sustapen eta aplikazioa.
• Nazioartekotzearen kudeaketa integrala.
• Pertsonen trebakuntza.
• Marka eta ospea.
Arrisku eta aukeren azterketa eta enpresak eman behar duen erantzun mota ezin aplika daitezke modu homogeneoan erakunde guztietan. Izan ere, erakunde bakoitzak bere estrategia eta jarduerak
orientatu ahal izan ditzan, bere jardunari eta sektoreari dagozkion
xehetasunak identifikatu behar ditu aurrena.

Harremanetarakoak
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DIAGNOSTIKOA
Zer informazio
duzun eta zein
behar duzun

JARRAIPENA
ETA EBALUAZIOA
Erabaki zer
den garrantzitsua

JARDUKETAK
Egin nahi izatetik
egitera

ESPOSIZIOA

KALTEBERATASUNA
Klima aldaketarekiko
sentikortasuna

Esposizio maila
txikia (E1)

Esposizio maila
ertaina (E2)

Esposizio maila
handia (E3)

Konpainiak ez du aktibo
garrantzitsurik
(instalazioak, plantilla,
fakturazioa)
aztertutako eremu
geograﬁkoan.
(guztizkoaren < % 30)

Konpainiak baditu
zenbait aktibo
(instalazioak, plantilla,
fakturazioa)
aztertutako eremu
geograﬁkoan.
(guztizkoaren
% 30 < X > % 60)

Konpainiak aktibo
garrantzitsuak ditu
(instalazioak, plantilla,
fakturazioa)
aztertutako eremu
geograﬁkoan.
(guztizkoaren > % 60)

Egokitzeko
gaitasuna

S baja

S media

S alta

CA alta

V baja (V1)

V baja (V1)

V media (V3)

CA media

V baja (V1)

V media (V2)

V alta (V3)

CA baja

V media (V2)

V alta (V3)

V alta (V3)

ARRISKU KLIMATIKOA
V1

V2

V3

E1

R bajo (R1)

R bajo (R1)

R medio (R2)

E2

R bajo (R1)

R medio (R2)

R alto (R3)

E3

R medio (R2)

R alto (R3)

R alto (R3)

Klima-aldaketara
egokitzeko diagnostiko estrategikoa
egiteko tresna
Enpresen sektorea klima aldaketara egokitzea
Iberdrola sektore elektrikoko enpresa bat da, energia garbietan liderra
dena eta garapen jasangarriaren helburua duena eta, batez ere, klima-aldaketarekin, konprometitua dagoena. Hortaz, honako xede hau ezarri dio
Iberdrolak bere buruari: 2030erako, emisioen intentsitatea % 50 gutxitzea
eta 2050erako, karbonoari dagokionez neutro izatea. Horrez gain, badaki oso garrantzitsua dela klima aldaketak dakartzan erronkak kudeatzea
eta horiei aurre egiteko prest egotea. Beraz, klima-aldaketara egokitzeko
estrategia bat abian jartzea erabaki du. Hori dela eta, 2016an, Basque
Ecodesign Centerren esparruan, konpainia horrek Iberiar penintsulan guzatutako jarduera guztiak klima-aldaketara egokitzeko lehenengo diagnostiko estrategikoa egin zuen, konpainiak Erresuma Batuan eta Estatu
Batuetan dituen negozioei lotuta egindako azterketekin koherente izanda.
Proiektu pilotuari esker, datozen hamarkadotan klima-aldaketaren ondorioak pairatzeko aukera gehien dituzten lineak identifikatu ziren, eta, hortaz, instalazio jakin batzuetan ikerketa zehatzagoak egitea erabaki zen.
Esperientzia hori oinarri hartuta, Eusko Jaurlaritzak, Euskal Enpresarien
Konfederakuntza (CONFEBASK) lagun izanda, hainbat tresna eta metodologia garatu ditu, enpresei klima-aldaketara egokitzeko estrategiak
ezartzeko aukera eman diezaieten, IPCCk arrisku klimatikoa aztertze
aldera finkatutako gidalerroei jarraikiz. Hona hemen helburua: euskal
enpresa-ehunari erresilientzia hobetzen eta klima aldaketak bere jardueren gain eragindako ondorioak gutxitzen laguntzea.

Klima-aldaketara egokitzeko estrategia korporatiboak
Klimari eragiten dioten aldaketa larriak kontuan izanda, berebiziko garrantzia du erakundeek klima-aldaketara egokitzeko gaitasuna hobetzeak. Horretarako, lehenik eta behin, diagnostikoa egin beharra dago, eta
ondoren, gidalerro batzuk ezarri behar dira, jarduerak bidera ditzaten, bai
eta horiei lotutako jarraipen eta ebaluazio sistema bat ere.
Klima-aldaketara egokitzeko estrategia korporatiboak sortzeko prozesuak hurrenez hurreneko hiru fase izan behar ditu. Lehenik eta behin,
abiapuntuko egoeraren eta beharrezkoa den informazio gehigarriaren
berri izan beharra dago (diagnostikoa) eta, horretan oinarrituz, klima
aldaketak erakundean eragindako ondorioak gutxitzeko eta horien ondorioz sortutako aukerak baliatzeko ekintzak (ekintza plana) proposatu
behar dira. Ibilbide-orria ezarri ondoren, hirugarren urratsa hauxe da:
jarraipen- eta ebaluazio-sistema bat diseinatzea, aldian-aldian neurtzeko zer aurrerapauso egin diren eta zer eragin duten horiek konpainia
klima-aldaketari dagokionez dagoen egoeran.
Klima-aldaketara egokitzeko estrategiek bat etorri behar dute konpainiaren beste kudeaketa-sistema batzuekin, hala nola kalitate- eta ingurumen-sistema integratuekin. Gainera, estrategia horiek lagungarriak
izan daitezke jasangarritasunari eta klima-aldaketari buruzko indize eta
plataformetarako, CDP Climate Change, Caring for Climate eta Climate
Neutral Now ekimenetarako, adibidez.

Testuinguru horretan, diagnostiko estrategikoa egiteko metodologia garatu da. Horixe da, hain zuzen, klima-aldaketara egokitzeko estrategia
zehazteko lehenengo fasea. Aipatutako metodologia horrek IPCCren bosgarren ebaluazio txostenean jasotako gidalerroak enpresen errealitatera
egokitu ditu.

Klima-aldaketara egokitzeko diagnostiko
estrategikoa. Arrisku klimatikoak aztertzea
Klima-aldaketarekiko esposizioa, sentikortasuna, egokitzeko gaitasuna
eta kalteberatasuna kontzeptuak oinarri hartuta, erakundeak, negozio-linearen eta kokagunearen arabera, zer arrisku klimatiko izan dezakeen
zehaztea du helburu. Diagnostikoaren lehenengo urrats horrek etorkizuneko arriskua gutxitzen laguntzeko irtenbideak ezar daitezen ahalbidetzen du.
Hona hemen hizpide dugun metodologiaren aldiak:
1. Aztertu nahi den erakundearen negozio-lineak eta kokagunea zehaztea.
2. Etorkizuneko egoera klimatikoa ezagutzea.

Arrisku klimatikoa aztertzea
Arrisku klimatikoaren azterketaren emaitzek honako hau adierazten digute: erakundearen zer eremu geografiko eta jarduerari eragin liezaieketen
gehien arrisku klimatikoek. Diagnostikoak emandako informazioari esker,
informazio-premiak identifika daitezke, eta erakundeari klima-aldaketara
egokitzen laguntzen dioten helburu eta ekintzak bidera daitezke.
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Euskal herritarrek politika handinahiak
eskatzen dizkiete instituzio guztiei.
Herritarren % 75ek baino gehiagok ondo
ikusten du Administrazioek gehiago
inbertitzea klima-aldaketaren aurkako
borrokan.

Herritarren pertzepzioa
klima-aldaketaren eta energiaren
inguruan
Klima-aldaketa XXI. mendeko erronka garrantzitsuenetako bat da,
eta horri heltzeko jarduna EBren lehentasun nagusietako bat. Energia/Klima-aldaketa binomioa lehentasunezkotzat hartu da dokumentu hauetan: Euskadiko 2030rako Ingurumen-egoerak, 2020rako
Ingurumen Esparru Programa, Klima 2050 Estrategia, eta Euskadiko
2030rako Estrategia Energetikoa. Hala eta guztiz ere, ez da inoiz ere
azterketarik egin Euskadiko herritarrek Energiaren eta Klima-aldaketaren inguruan duten pertzepzioaz.
Azterketa hau Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzaren Idazkaritza
Nagusiaren Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen, Energiaren
Euskal Erakundearen (EEE) eta Ihoberen arteko lankidetzaren emaitza da. Sailen arteko lankidetza horrez gain, 3 euskal hiriburuek ere
parte hartu dute.

Ia desagertu dira klima-aldaketaren
benetakotasunaren inguruko zalantzak; gainera,
fenomeno horrek kezka handia sortzen du
EAEko herritarren % 90 guztiz (% 59) edo nahiko (% 31) ados dago klima-aldaketa benetan gertatzen ari dela esatearekin. 2008an, berriz,
% 76 ziren, eta 2011n % 69.
Herritarren % 55ek dio nahiko kezkatuta dagoela gai horregatik, % 23k
oso kezkatuta eta % 5ek sakon-sakon kezkatuta. % 17 gutxi kezkatuta dago klima-aldaketagatik, edo ez dago batere kezkatuta. Nahiko,
oso edo sakon-sakon kezkatuta sentitzen direnen ehunekoa handiagoa da Euskadin Frantzia, Alemania, Norvegia eta Erresuma Batuan
baino.

Konbentzimendua giza jarduna klima-aldaketaren
eragilea izateaz
EAEko herritarren gehiengoak (% 63) uste du giza jarduna dela klima-aldaketaren eragile nagusia; % 32k uste du neurri batean giza
jardunaren ondorioa dela eta beste neurri batean prozesu naturalen
ondorioa; eta % 2k uste du prozesu naturalen ondorioa dela soilik.
Herritarren % 77k uste du jadanik sentitzen ari garela klima-aldaketaren ondorioak; ehuneko hori Frantzia, Alemania, Norvegia eta Erresuma Batukoa baino nabarmen handiagoa da. Inkestatutako pertsonen
% 24k ez daki zer-nolako ondorioak izan litzakeen klima-aldaketak
Euskadin, edo ez dio galdera horri erantzun; erantzuten duenen artean, berriz, gehien aipatzen dena da bero handiagoa egingo duela
eta lehorte gehiago gertatuko direla.

Ohiturak aldatzeko beharrarekin ados
EAEko gizarteak onartzen du, dirudienez, klima-aldaketaren aurka
borrokatzeko beharrezkoa izango dela gure ohiturak aldatzea. Hurrenez hurren, % 88 eta % 85ek onartzen dute beharrezkoa izango
dela gure energia-kontsumoa murriztea eta erosotasun batzuei uko
egitea.
Aplikatzekoak diren neurri konkretuei dagokienez, adostasun handia
dago energia berriztagarriak gehiago garatzarekin (% 95), garraio publikoa bultzatzearekin (% 92) eta ibilgailu elektrikoak erosteko diru laguntzak ematerekin (% 80); adostasuna txikiagoa da honako hau planteatzen denean: zergak handitzea ibilgailu mota jakin batzuei (% 59)
eta hegazkin-bidaiei (% 34), edo gasolinaren prezioa igotzea (% 25).
Klima-aldaketaren aurkako neurriak hartzearen aldeko jarrera egon
arren, badirudi nolabaiteko erresistentzia dagoela ekonomia pertsonalean eragina izan dezaketen neurrien aurrean.

Energia berriztagarrien aldeko apustua
Herritarren % 83k uste du energiaren ekoizpen eta kontsumoa oso
edo nahiko lotuta daudela klima-aldaketarekin.
Euskadiko herritarrak energia berriztagarriak bultzatzearen alde
agertzen dira, baina % 21 ez litzateke prest egongo instalazio energetiko bat bere ingurunean izatearekin, eta % 43k dio instalazio motaren arabera egongo litzatekeela horrelako instalazio bat izatearen
alde edo kontra. Edonola ere, herritarren gehiengoa (% 77) zentral
nuklearrak Euskadin jartzearen aurkakoa da.

Políticas ambiciosas
Euskal herritarrek politika handinahiak eskatzen dizkiete instituzio
guztiei. Herritarren % 75ek baino gehiagok ondo ikusten du Administrazioek gehiago inbertitzea klima-aldaketaren aurkako borrokan.
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KLIMA 2050 Estrategiaren
jardun-ardatzetako
bat klima-aldaketara
egokitzea da.

Euskadin erresilientzia
handitzea berrikuntzaren
bidez
Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategia (Klima 2050) 2015ean
onartu zenetik, klima-aldaketara egokitzea da Eusko Jaurlaritzaren jarduera-ardatzetako bat; hori dela eta, klima-aldaketara
egokitzeko frogaketa-proiektuak laguntzeko hainbat programa
abian jarri ditu, eta guztira 7 proiektu gauzatu dira horri esker.
Proiektu horiek, klima-aldaketara egokitzeko irtenbide berritzaileak aplikatzeaz gain, kasu praktikoak ere jasotzen dituzte; horrelakoei esker, proposatutako irtenbideak egokiak diren
egiaztatu daiteke tokian bertan, eta antzeko arazoei erantzuteko
beste kokaleku batzuetan ere ezar daitezkeen ezagutu.
Klima-aldaketara egokitzeko proiektuetarako honako tresna
hauek diseinatu dira Euskadin:

Klimatek proiektuak
KLIMATEK laguntza-lerroa: Klima-aldaketara egokitzeko I+G,
berrikuntza eta demostrazioko proiektuak, Eusko jaurlaritzako
Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak bultzatuta. Hauxe du
helburutzat: Euskadin klima-aldaketako eszenatokiei, urrakortasunari eta/edo inpaktuei buruzko ezagutzaren aplikazioan eta
ikerketan sakontzen duten proiektuak laguntzea, gure lurraldearen erresilientzia hobetu ahal izateko hainbat tresna, mekanismo
eta esku-hartze zehaztuz. Ingurune naturalean, lehen sektorean
edo bestelako esparru sektorialetan klima-aldaketara egokitzea
sartzen duten proiektuak jasotzen dira zehazki.
Askotariko esparruetakoak dira 2016ko deialdian egindako proiektuak, hala nola eskualdekako eszenatokiak sortzea, bero-olatuak eta osasuna, naturan oinarritutako irtenbideak hedatzeko
udal-eskalako mapak eta urrakortasun hidrikoa. Guzti-guztiak
hirigintza-plangintzan erabakiak hartzera daude bideratuta.

Egokitzeari buruzko ekoberrikuntza-proiektuak
2020rako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren arloko
deialdia. «Naturan oinarritutako irtenbideak hiriko eta hiri-inguruetako eremuak berroneratzeko eta leheneratzeko: Donostiako kasua» proiektua garatzen ari da horren barruan.

Toki Berrikuntzako proiektuak
Udalsarea 21 jasangarritasunerako udalerrien euskal sareak urtero egindako Berringurumena Proiektuen deialdiak Euskadiko
udal-ingurunean proiektu berritzaileen garapena laguntzen du.
Programa horren barruan bi jarduera garatzen ari dira Klima Aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategiaren helburuak
betetzen laguntzen dutenak.
a. Faktore Berdea. Berrikuntza-proiektua eta erakustaldia eremu
publikoak klima-aldaketara egokitzeko Durangoko udalerrian.
b. MapClimUrb. Udal-plangintzarako Hiriko Klimaren Mapa, Gasteizko udalerrira aplikatuta.
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Eskualdekako klimaagertokiak osatu ditu
Neiker-Tecnaliak,
eta, horien bitartez,
urrakortasuna ebaluatzeko
erreferentziazko
informazioa eskuratu
eta klima-aldaketara
egokitzeko neurriak hartu
daitezke.

Eskualdekako
klima-eszenatokiak
Euskadin
Eskualdeko klima-eszenatokiak erreferentziako eta zeharkako
informazioa dira, askotariko sektoreei aplika dakiekeena (eraikuntza, osasuna, nekazaritza, kudeaketa hidraulikoa...); horrelako sektoreek urrakortasuna eta inpaktuak ebaluatzeko prozesuan erabili behar dute informazio hori, baita klima-aldaketara
egokitzeko neurriak zehazteko orduan ere.
Eskualdeko klima-eszenatoki eguneratuak edukitzeari esker,
Euskal Autonomia Erkidegoak erreferentziako informazioa du
klima-aldaketaren aurreko urrakortasuna eta inpaktuak ebaluatzeari buruzko azterketak egiteko, bai eta aldaketa horretara
egokitzeko neurriak zehaztearen arloko azterketak egiteko ere.
Klimari buruzko datu horiek interesgarriak dira herrialdeko hainbat sektorerako, izaera transbertsala dutelako.

12 x 12 km-ko eszenatokiak
NEIKER-Tecnalia Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal
Erakundeak, Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziarekin
elkarlanean, eskualdekako klima-eszenatokiak egin ditu Euskal
Autonomia Erkidegorako; hartarako, Eusko Jaurlaritzak bultzatu
duen KLIMATEK: Klima Aldaketara egokitzeko I+G, berrikuntza
eta demostrazioko proiektuak 2016 deritzon deialdia baliatu du.

1 x 1 km-ko bereizmenarekin. ETCCDI (Expert Team on Climate
Change Detection and Indices – Klima Aldaketa Zehazteko eta
haren Indizeei buruzko Aditu Taldea) erakundeak proposatutako
adierazleak ere kalkulatu dira.

Klima aldaketaren atal berria GeoEuskadin
Proiektuan sortutako mapak eta informazioa oso interesgarriak
dira klima-aldaketara egokitzeko Euskal Autonomia Erkidegoan
etorkizunean egin beharreko jarduerei begira; horregatik, informazio guztia herritarren, enpresa pribatuen eta administrazio
publikoaren eskuragarri egongo da honako hauen bitartez:
• GeoEuskadi. Euskal Autonomia Erkidegoko Datu Espazialen
Azpiegitura (DEA) honetan klima-aldaketari buruzko atal berri
bat egongo da, non sortutako eta herritarrentzat oro har interes
handien duten datu espazialak jasoko diren. Proiektu honen
barruan honako adierazle hauei dagozkien mapak sortu dira.
• Informazio geografikoa deskargatzeko FTP zerbitzua, Eusko
Jaurlaritzarena.
• Open Data Euskadi atarian klimari buruzko datuak jabetza irekiko lizentziekin jarriko dira ikusgai.

Euskalmet eta NEIKER erakundeek aurreko proiektuetan erdietsitako ezagutzari esker garatu da lan hori; besteak beste, PRUDENCE (50 x 50 km) eta ENSEMBLES (25 x 25 km) ekimenetan
egindako eszenatokien bitartez eta Estatuko zein nazioarteko hainbat proiektutan (LIFE, INTERREG, etab.) izandako parte-hartzeari esker.
Proiektu honek klima-eszenatokiak eguneratzea dakar, simulazio klimatologikoko modeloetan izandako aurrerapenetan oinarritutik (5. txostenaren araberako eguneratzea); Euro-CORDEX
ekimena (12.5 x 12.5 km). Eszenatoki berriek hainbat alditarako
(2011-2040, 2041-2070 eta 2071-2100) eta RCP 4.5 eta RCP 8.5
eszenatokietarako (IPCCren azken txostenean –AR5– zehaztuta) aplikatzen dute metodologia hori. Hori horrela, 0,11 º-ko (12
x 12 km, gutxi gorabehera) bereizmena erabiltzen du aipatutako
metodologiak aldaketa-seinalea EAEko kartografiara igortzeko,
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Euskadiko erakundeei, klimaaldaketaren testuinguru batean,
bero-boladek osasunean duten
eraginaren alerta- eta prebentzioplanak planiﬁkatzen eta ezartzen
laguntzeko egin du Basque Centre
for Climate Changek (BC3)
OSATU proiektua.

OSATU Proiektua: Nola
prebenitu bero-boladek osasunaren
gainean dituzten ondorioak
Basque Centre for Climate Changek (BC3) OSATU proiektua egin
du Euskal Autonomia Erkidego erakundeei, klima-aldaketaren
testuinguru batean, bero-boladek osasunean duten eraginaren alerta- eta prebentzio-planak planifikatzen eta ezartzen laguntzeko. Lan hori, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailarekin eta
Larrialdien Zuzendaritzarekin elkarlanean, Eusko Jaurlaritzak
sustatutako KLIMATEK: klima-aldaketara egokitzeko I+G, berrikuntza eta demostrazioko proiektuak 2016 deialdiaren bidez
garatu da.

Nola egokitu etorkizun beroago batera?
Klima-aldaketari buruzko Gobernuarteko Taldeak (IPCC) bere
azken txostenean ohartarazi zuen bero-boladak maizago gertatzen direla, berokuntza globalaren eraginez, eta hurrengo hamarkadetan, haien maiztasuna, intentsitatea eta iraupena handitzea
espero dela. Bestalde, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME)
onartu du bero-boladak muturreko fenomeno meteorologiko
arriskutsuenetako bat direla, nahiz eta beste muturreko gertakari
batzuk (adibidez, urakanak, uholdeak) baino arreta askoz txikiagoa jasotzen duten.
Orain arte bero-boladak arrisku handia izan ez diren eremu horietan ere, gobernuek handitu daitezkeelako posibilitatea hartu
beharko dute kontuan, eta beraz, egokitzapen-planak eta -politikak zehaztu beharko dituzte. Izan ere, azterketa zientifikoek
estimatu dute Europan 2003an izan zen bezalako bero-bolada
baten probabilitatea hamar aldiz handitu dela: 100 urtean bitan
izaten ziren gertakari horiek, orain hamarkada bakoitzean bitan
izatea espero da.
Bero-boladen ondorioen prebentzioa eta haien aurrean nola
jokatu planifikatzea ikuspegi berritzaile batekin baino ezin da
egin, hala plangintza publikoaren nola ikerketa zientifikoaren
ikuspegitik:

Zientzia erabakiak hartzeko oinarri gisa
Proiektua Eusko Jaurlaritzako ingurumeneko, osasuneko eta larrialdietako politiken arduradun diren sailekin lankidetza estuan
planifikatu eta garatu da, haren irismena kudeaketa publikoaren
beharrei eta errealitateari egokituz.

• Eskualde-mailan integratutako marko bat
Azterketa zientifiko batzuek tenperaturaren eta bero-boladen
maiztasun- eta intentsitate-aldaketan proiekzioak estimatu
dituzte; beste batzuek, bero-boladek osasunean duten eraginari heldu diote; gainera, badira azterketa batzuk egungo alerta-planen funtzionamenduari lotutako kostua ebaluatu dutenak. Hala ere, testuinguru zientifiko horretan, OSATU proiektua
berritasun bat da, aurretik aipatutako hiru ikuspegiak kontuan
hartu eta eskualdeko eta tokiko esparruan aplikatu baititu.
• Klima-aldaketara egokitzeko politikaren kostua
Klima-aldaketaren eraginen larritasunari eta denbora-markoari buruzko ziurgabetasun handiko testuinguru batean,
OSATU proiektuak funtsezko informazioa ematen du ekiteko
eta eragin horiei aurre egiteko. Zehazki, modu mailakatuan,
egungo Prebentzio Plana gero eta handiagoa den arrisku batera egokitzeko kostuak estimatzeko metodologia bat garatu
du, tenperatuaren, atalase kritikoen eta planeko beste neurri
batzuen garapenaren arabera.
• Beste testuinguru geografiko batzuetara transferi daitekeen
ikuspegi bat
OSATU proiektuan landutako prebentzioen interbentzioen azterketak eta ebaluazioak haren gardentasuna dakar berarekin,
eta beste eskualde eta hiri batzuetan aplikatzeko aukera ematen du.
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Euskadiko emarietan klimaaldaketak izandako eraginaren
ezagutzari dagokionez ikuspegi
berritzailea proposatzen du
EGHILUR proiektuak, arroikuspegia baitu. Zehazki
urrakortasun hidrikoa aztertzen
du eta Zadorraren sistemari
aplikatzen dio.

Urrakortasun hidrikoa:
iragan hurbileko joeretatik
etorkizunekoetara. Eszenatoki
hidrologiko berrietara egokitzea
Oro har, erregistraturiko emari-serieen denbora-joerei esker hobeto ezagut dezakegu arroen portaera hidrologikoa eta, ondorioz, haien urrakortasun hidrikoa baloratu; hau da, ekosistemen
funtzionamendua kaltetu gabe herritarren oinarrizko beharrak
asetzeko behar den uraren kopurua eta kalitatea bermatzeko
gauza diren.
Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Prozesu Hidro-Anbientalen Taldeak garatu du EGHILUR proiektua, URA Uraren Euskal
Agentziarekin elkarlanean, eta metodologia berri bat garatu nahi
du urrakortasun hidrikoa aztertzeko eta Zadorraren sistemari
aplikatzeko. Sistema horrek Gasteizko eta Bilboko metropolialdeko hornidura bermatzen du. Eusko Jaurlaritzak sustatutako
KLIMATEK I+B+G: klima-aldaketara egokitzeko I+G, berrikuntza
eta demostrazioko proiektuak 2016 deituriko laguntzei esker garatu dute proiektua.

Erresilientzia hidrologikoa
Azken hamarkadetan izandako joerak aztertzea lagungarria da
etorkizuneko joerak iragartzeko, epe laburrera zein luzera. Hori
horrela, agertzen diren joeren jatorria aztertzea garrantzitsua
da klimatologiarekin edo efektu antropikoarekin lotuta dauden
ulertzeko. Era horretan, erresilientzia hidrologikoaren bilakaeraren iragarpenak hobeto egin ahal izango ditugu, eta horri esker,
ur-masen egoera ekologiko ona lortu ahal izango dugu, Uraren
Esparru Zuzentaraua (UEZ) betez. Hartarako, eskualdea hartu
dugu oinarri, eta Euskadiren lurraldea baino ingurune handiago
batera zabaldu dugu azterketa, ibaietako emarien azken 20, 40,
60 eta 95 urteetako joerak ezagutu ahal izateko, eta agorraldietan arreta berezia jarrita.
Eredu hidrologiko bat aplikatu behar dugu Zadorraren hainbat
azpiarrotan emarien bilakaera zein horiei lotutako ziurgabetasunak XXI. mendean zehar aurreikusten saiatzeko, garatutako

metodologia balidatu ahal izateko emaitza zehatzak lortzearren.
Aurreikusitako klima-eszenatoki ezberdinak aldagai meteorologiko modura sartzen dira eredu hidrologikoan, era horretan emariek etorkizunean zer joera izan dezaketen jakiteko.

Arroaren ikuspegia, ikuspegi berritzailea
klima-aldaketara egokitzeko orduan
Klima-aldaketak Euskadiko emarietan duen eraginari buruzko
ezagutzaren ikuspegi berritzailea hartu da proiektuaren oinarritzat. Ikuspegi horrek, klimaren aldaketak ez ezik, lurzoru-erabileren aldaketak ere hartzen ditu kontuan, erabilera horiek egokitzeko neurrietan txertatu ahal izateko. Lurraldeak eginkizun
hidrologikoa betetzen du, eta egokitzeko neurrietan kontuan
hartu behar da hori; izan ere, lurzoruei emandako erabilerak,
baita haren aldaketek ere (landaretza klima-aldaketagatik egokitzeak berak eragindakoak zein lurralde-antolamenduan gaur
hartutako erabakien ondoriozkoak), funtsezko eginkizuna dute
ibaietako uraren kopuruari eta kalitateari dagokienez. Hau da,
egokitzeko neurriak garatzeko orduan arroaren ikuspegia hartu
beharra dago EAEko plangintza hidrologikoan jarraitutako filosofiarekin bat etorriz.
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Naturan Oinarritutako
Irtenbideek (NBS) ekosistemak
dauden azpiegiturekin uztartuta
erabil daitezen indartzen dute,
era horretan ekosistemetan
oinarritutako egokitzapena
laguntzearren.
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Lorategi partikularra
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NBS URBAN: Naturan
oinarritutako irtenbide-ahalmenaren
mapa Donostian
Naturan oinarritutako irtenbide-ahalmenaren udalerri bateko
mapari esker (hemendik aurrera NBS, ingelesezko siglengatik),
bertan, naturan oinarrituta, egokitzeko zer neurri har daitezkeen
eta irtenbide horiek zer eremu berrik har ditzaketen ezagut dezakegu, bai eta era horretako irtenbideen bidez egokitzeko guztira zer ahalmen duten ere.
TECNALIA Research&Innovation enpresak –klima-aldaketara
egokitzen aitzindari eta nazioartean aliantzak dituenak– garatu
du NBS metodologia Eusko Jaurlaritzak bultzatutako KLIMATEK
I+B+G: klima-aldaketara egokitzeko I+G, berrikuntza eta demostrazioko proiektuak 2016 izeneko programaren deialdiari esker.

Donostiako NBS mapa
Proiektuari izaera praktikoa eta frogatzailea ematearren, Donostiako udalerriari aplikaturik garatu da NBS metodologia. Hiri horretako NBS mapaketaren emaitzak klima-aldaketara egokitzeko
haren plana egiteko hartuko dira oinarritzat, halaber.
Proposamen metodologiko erraza, eraginkorra, praktikoa eta
beste udalerri batzuetan erraz erreplikagarria izatea da helburua,
transferigarritasuna laguntzeko, baina berritzailea ere bada, adituen lana zein herritarren partaidetza uztartzen baititu.
NBS metodologia hiri-esparruan hedatzeko Euskal Autonomia
Erkidegoak zer ahalmen duen hobeto ezagutzea eragin nahi du
proiektuak; horrez gain, udalerriei tresnak ere eman nahi dizkie
klima-aldaketara egokitzeko ekintzak gauzatu ahal izan ditzaten.

Naturan oinarritutako irtenbideak, klima-aldaketara
egokitzeko era merke, erresiliente eta berritzailea
Aurrea hartzeko politika da klima-aldaketara egokitzea, eta, ondorioz, etorkizunean aurreztu dezagun lortu nahi du, dela kalteak
saihestuz, dela erantzuteko ekintzetan gastua murriztuz. Aurrea
hartzeko ikuspegi horrek ez du egungo inbertsioak handitzea
zertan ekarri, berriro aztertzea baizik; ez du ekarriko gehiago
ordaintzea agian, baina bai modu ezberdin batean. Garrantzitsua da orain ekitea etorkizunean aurreztu ahal izateko. Ikuspegi
ekonomikotik frogatuta dago eraginkorragoa dela aurrea hartzea eta erantzuteko beharrezko izan litezkeen gastuak murriztea: inbertsio pribatuak (industrietako kalte fisikoak konpontzea,
aseguru-etxeen kostuak, etab.) eta publikoak (ospitale-gastua,
kaltetutako azpiegiturak berreraikitzea, etab.).
Klima-aldaketara egokitzeko udalerrien planetan NBS metodologia, egokitzeko neurri gisa, jasoz gero, baliabideak optimizatzeko
aukera dago, eta, horri esker, egokitzeko prozesua merkeagoa,
erresilienteagoa eta berritzaileagoa izatekoa.
NBS neurriek ekosistemak dauden azpiegiturekin batera erabiltzea bultzatzen dute. Proiektuak bokazio berritzailea du argi eta
garbi, irtenbide berritzaile horien mapaketa EAEko udalerri guztietan laguntzeko metodologia proposatzen baitu, eta era horretan ekosistemetan oinarritutako egokitzapenari laguntzea.
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Urdaibaiko Biosfera Erreserban
klima-aldaketaren ondorioz
gertatuko den itsas mailaren
igoera aurreikusgarrira
egokitzeko jarduerak
bultzatzen dira.

Urdaibai Biosfera
Erreserbaren leheneratze osorako
proiektua
Oka ibaiaren estuarioa Urdaibai Biosfera Erreserbaren erdigunean
dago; erreserba hori natura 2000 Sareko gunea da eta RAMSAR Hitzarmenaren barruan dago. Natura- eta paisaia-balio handiko gunea
da, baina azken mendeetan, pixkanaka, etengabeko eraldaketa jasan
du giza jardueraren ondorioz.

Barrutibasoaren ingurunea zein Oka ibaiaren antzinako ibilguaren
funtzionaltasuna (Foruan) leheneratu dira lan horren barruan; gainera, itsasadarraren eskuinaldean dagoen linea elektrikoa kendu da, 14
km-ko bidezidor-sarea egokitu eta hobetu da, eta bi aldeak lotu dira
oinezko eta bizikletentzako pasabide baten bidez.

Haren lurralde osoa hartzen zuten padura eta lezkadiei zegozkien
habitatak Erdi Aroan lehortu zituzten lurrezko hormak eraikiz, nekazaritza eta abeltzaintzako erabilera emateko. Horrez gain, oinplano
zuzeneko ubide bat eraiki zuten 1923an erdiko zatian (Kortazubi),
ubidearen ertzak harri-lubetaz babestuta. Jarduera haien guztien
ondorioz Okaren itsasadarraren goi-estuarioaren funtzionaltasun
naturala murrizten joan zen.

Eremu horretako ondare garrantzitsua zein garatutako jarduerak
ezagutarazteko, orobat, interpretazio eta zabalpenerako hainbat
baliabide sortu dira, baita ekoturismoa sustatu ere. Besteak beste,
smartphoneetarako aplikazio baten garapena nabarmentzen da;
erabiltzaileek, horri esker, inguru horretako habitatei, espeziei eta
kulturari buruzko informazioa jasotzen dute, eta, gainera, habitat
bakoitzean norberak gidatuta ibiltzeko aukera ere badago.

Goi-estuarioan nekazaritza eta abeltzaintzako erabilera bertan behera utzi zuten XX. mendearen amaieran, horregatik, eta, horrekin
batera, eremua pixkanaka naturalizatzeagatik, kasurik onenean, eta,
haren erruderalizazioagatik zein espezie exotiko inbaditzaileak ugaritzeagatik, okerrenean, estuarioa babestu beharra egon zen.

Klima-aldaketaren eraginez itsas maila igotzearen ondorioetara
egokitzeari dagokionez, halaber, honako jarduera hauek ere jasotzen
ditu proiektuak:
• Ekosistemen erresilientzia sustatzea klima-aldaketaren ondorioen
aurrean (itsas mailaren igoera, muturreko gertaeren maiztasun
handiagoa, ziklo hidrikoen aldaketa…), marearteko ekosistemen
lehengoratze ekologikoa bultzatuz.
• Estuarioko ekosistemaren berezko funtzionaltasuna galdu duten
eremuetan dauden espezie exotiko inbaditzaileak desagerraraztea
habitataren funtzionaltasuna leheneratuz eta habitateko egoera
fisiko-kimikoa aldatuz; izan ere, zehazki Baccharis Halimifolia izeneko espezie exotiko inbaditzailea deuseztatzea ekarriko du horrek. «Euskal Autonomia Erkidegoko estuarioetan Batasunaren intereseko habitatak leheneratzeko» LIFE proiektuari esker espezie
hori kontrolatzeko lanari ekin zaio estuarioan ageri zen eremu
osoan, 700 Ha-ko azaleran gutxi gorabehera.

Klima-aldaketaren ondorioak
Klima-aldaketaren gaur egungo egoera aintzat hartuta (itsasbazterreko eremu horretan itsas maila urtean 2 mm igoko dela aurreikusi
da), espero izatekoa da estuarioko ekosistemek (itsaso zabala-marearteko lautada, eremu hareatsua-marearteko lautada, limo-buztina, beheko, ertaineko eta goiko padura) pixkanaka ibaian gora
egingo dutela itsasoaren maila igotzen den heinean. Goi-estuarioko
eremu horretan oztopo artifizialak egoteak –dikeak eta munak– ekosistemen egokitze/migrazio natural hori eragotziko du, eta ondorioz,
erdi-estuarioko habitatak desagertuko dira (marearteko limo-buztin
lautadak eta padurak, besteak beste).

Egokitzeko jarduerak Okaren itsasadarraren goi-estuarioa
leheneratze osorako planaren barruan
Errealitate hori oinarri hartuta, eta Urdaibai Biosfera Erreserba izendatuta, eremu hori garapen jasangarriaren erreferente bihurtzea
hartu zen helburutzat. Hartarako, Oka itsasadarraren goi-estuarioko
natura- eta kultura-ondarea osoki leheneratzeko eta haren balioa
nabarmentzeko proiektua landu zen. Helburu hauek ditu aipatutako
proiektuak: haren funtzionaltasun hidrikoa zati batez leheneratzea,
ibai-estuarioko habitatak leheneratzea, eta ezagutza, gozamena eta
irisgarritasuna bultzatzea ingurumen-balio bereziko eremu honetan.
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Itsasoaren batez besteko maila
igotzearen zein denborale
bortitzen maiztasuna
areagotzearen ondorioak arintzeko
elementuak dira dunen eta
paduren sistemak leheneratzeko
proiektuak.

Itsasbazterra klima-aldaketaren
aurrean egokitzea padurak
eta dunak leheneratuz
Duna-kordoiak eta hondar-geziak kostaldeko estuario, padura
eta urmaelen hidrodinamika erregulatzen duten osagaiak dira,
eta haiei zor zaie estuario, padura eta urmaelen beren existentzia,
beren ingurumen-interesa eta biodibertsitatea, existitzen diren
ekosistemetan emankorrenetakoa. Itsasoaren maila igotzeko eta
ekaitz zakarren maiztasuna handitzeko aukeraren aurrean babesteko-elementu gisa, klima-aldaketak dakarzkigun erronken
aurrean garrantzi handiagoa hartzen duen ekosistema bat da.
Euskal Autonomia Erkidegoak 250 km-ko kostaldea du, eta
1.527.698 dira kostaldeko eskualdeetan bizi diren pertsonak,
hau da, biztanleen % 70. Agertoki horretan, non biztanleen zatirik handiena klima-aldaketak kostaldean eragin ditzakeen afektazioen eraginpean egongo litzatekeen, administrazio publikoak
klima-aldaketaren aurreko hainbat egokitzapen-proiektu egiten
ari dira. Haien artean duna-sistemen eta paduren leheneratzeproiektuak nabarmentzen dira, horiek itsasoaren mailak gora egitearen aurrean eta ekaitzen aurrean moteltze-osagaiak baitira.

Santiagoko hondartza (Zumaia)
Santiagoko hondartzako duna-sistemaren mehatxu nagusiak
aisialdiko jarduerek eragindako presio antropikoa eta espezie
exotiko inbaditzaileen presentzia dira. Dagoen presioa kontuan
hartuta, duna-eremua zeharkatzen duten oinezko ibilbideak
erregulatzeko eta hondartzaren ekialdean dagoen dunaren tarte baten garapena ahalbidetzeko beharra sortu da. Horretarako
honako jarduera hauek egin dira: oinezko bideen berrantolaketa,
eta hondartzako ekialdeko dunaren baldintzak hobetzea, duna
eta dunako landaredi-saila mugatzen dituen errepidearen drainatze-tratamendu baten bitartez.

Barbaduneko dunak eta padurak (Muskiz eta
Zierbena)
Barbadun ibaiaren estuarioko CLH SA industria-instalazioek hidrokarburoak biltzea zuten helburu; duela lau hamarkada eraiki
ziren, paduren gainean, ibilguko eskuineko ertzean, duna-sistemen mugakide. Lur-eremua hartzeko emakida iraungita, guzti-

ra 18 hektarea zituen gainazal bat leheneratzeari ekin zitzaion.
Okupatutako lurzoruaren eraispena eta deskontaminazioa, eta
ondorengo eremuaren ingurumenaren eta paisaiaren leheneratzea 2007an hasi zen. Ondoren, hondartzako instalazioak kendu
dira, itsasertzeraino, eta dunaz, belardiz eta paduraz osatutako
naturagunea leheneratzeari, oinezkoentzako bideen sare bat
eraikitzeari, itsas lehorreko jabari publikoan dauden aparkaleku
batzuk kentzeari; eta belardiaren ondoko aparkalekua berregokitzeari ekin zaio. Egun, espazio horiek babes bereziko zona gisa
(BBZ) izendatuta daude.

Gorlizeko dunak (Gorliz)
Gorliz/Plentziako hondartzan esku-hartze garrantzitsu bat egin
da duna- eta hondartza-eremua birnaturalizatzeko. Leheneratzeko lanek ez dute hondartza-eremuak eta itsas pasealekuak
berreskuratzeko bakarrik balio izan; biodibertsitateko beste osagai garrantzitsu batzuk berreskuratzeko eta klima-aldaketaren
aurrean bere erresilientzia hobetzeko ere balio izan dute: errepidea eta olatu-horma kentzea, jatorrian zegoen duna-sistema
berreskuratzeko; dunetako landaketak, hondartzarako irabazitako eremu berriari eusteko eta hura berreskuratzeko; degradatutako eremuak berreskuratzea, ingurumenari dagokionez, eta
baso-ustiapena baztertzea; erabilera publikoari zuzendutako
eremuen ingurumena hobetzea; eta dauden ibilguen inguruaren
ingurumen-arloko leheneratzea.
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Basoaren heterogeneotasuna
eta konplexutasuna
handitzea ardatz duen
baso-kudeaketari esker
klima-aldaketaren aurrean
basoaren erresistentzia eta
erresilientzia handitu daiteke.

Amurrioko mendi publikoen
baso-kudeaketa jasangarri
eta funtzioaniztuna
Amurrio Euskadin, Arabako ipar-mendebaldean, kokatutako
udalerria da, 96 km2-ko hedadura eta 10.300 biztanle dituena.

Baso kudeaketako sektoreko erreferentziazko
proiektua

Biztanleen % 90 ondo definitutako herrigunean bizi dira, industriaren eta zerbitzuen sektoreak garapen handia duten gunean.
Baina landa-eremuko bederatzi administrazio-batzar ere baditu
Amurriok, nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak biltzen dituztenak.

Ordenamendu planaren ezarpena 2016ean amaituko da, egitasmoa basoen kudeaketako sektorean erreferentzia bihurtzen duten hurrengo helburuak lortuta:

Nabarmentzekoa da udalerriko azaleraren % 58,18 zuhaitz-basoek osatzen dutela eta % 23,65 zelai eta larreek. Era berean, aipagarria da lurraren % 60,65 titulartasun publikokoa dela.

• Espezie hostozabalen basoek 146 hektarea hartzen dituzte
egun, eta horretarako bi bide hartu dira: alde batetik, konifero
basoak espezie hostozabalen baso bihurtu dira, eta, bestetik,
basogintzako erabilerarik ez zuten lurrak baliatu dira. Era berean, konifero basoen dibertsifikazioa ere bultzatu da, 25 hektareatan plantazio mistoak edo ezohikoagoak diren espezie koniferoen plantazioak sortuz.

Basoen heterogeneotasuna eta konplexutasuna areagotzea oinarri dituen kudeaketa eredu bat izateak basoon klima-aldaketaren aurreko erresistentzia eta erresilentzia areagotzea ahalbidetzen du. Horren azken helburua etorkizuneko belaunaldiek ere
Amurrioko basoen onura produktibo, erregulatzaile eta sozialak
jaso ahal izatea da.

Basoen kudeaketa klima-aldaketara egokituz
Amurrioko Udalak –2015ean, klima-aldaketaren arloan erakutsitako konpromisoagatik, «Compact of Mayors» ekimenaren
«Compliant» kategorian aitorpena lortu zuen–, 854 hektarea
hartzen dituzten baso publikoentzako antolamendu plan berritzailea du. Hasieratik bertatik argi zehazten duena bere helburu
nagusiak jasangarritasuna bermatzea eta klima-aldaketara
egokitzea direla. Plana basoen kudeaketa multifuntzionala bultzatzean datza, basoaren funtzio produktiboak hobetuz, basoak
dibertsifikatuz ingurumen eta merkatu arriskuak murriztuz, eta
basoaren funtzio produktiboen eta biodibertsitatearen mantentzearen, lurzoru eta ur-lasterren babesaren eta erabilera publikoaren arteko oreka bilatuz. Hori guztia erabilera ezberdinak
uztartuz: hazkuntza geldoko basogintza, artzaintza, aisialdia,
hezkuntza, aprobetxamendu mikologikoa eta kontserbazioa.
Aipatu ere basogintzarako erabilera duten Amurrioko 685 hektareek PEFC ziurtagiria dutela, hau da, basogintzako kudeaketa
jasangarriaren irizpideak betetzen dituzte.

• Koniferoek osatutako basoak % 19 murriztea (116 hektarea)
eta espezie hostozabalenak % 160 handitzea (94 hektarea).

• Begetazio autoktonoaren azalera ere areagotu egin da errestaurazio ekologikoko jardueren bitartez. Horretarako, udalerriko gune ezberdinetan banatutako 15 hektarea baliatu dira,
guztiak ere lur eta ur baliabideak babesteko eta elkarrekin lotzeko aproposak diren ibaiertzak.
• Bestalde, ur-laster guztietan 5 eta 25 metro arteko zabalera
duten ibaiertzeko basoak berreskuratu dira. Azkenik, monolaboreko basogintzako plantazio guztien mugetan espezie hostozabalak landatu dira suaren kontrako hesi natural gisa.
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Hiriko espazio publikoak klimaaldaketara egokitzeko tresna bat
garatzen duen proiektu berritzailea
da Faktore Berdea. Proiektua,
Durangon aplikatua, ikuspegi
pedagogikoz eraikita dago, eta
udal-plangintzan txertatuta.

Klima-aldaketara egokitzea
espazio publikoen bidez:
«Faktore Berdea» tresna
Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean kokapen estrategikoa
duen udalerria da Durango. Hiri Antolamendurako Plan Orokorra
berrikusteko lanean dago murgilduta gaur egun, herritarrek parte hartzeko prozesu zabal bati ekinda, non udalerri berdeagoa,
erresilienteagoa eta gizarte-arloan kohesionatu eta inklusiboagoa izatearen alde egiten duen.
Klima-aldaketaren arloan irmoki lan egitearen aldeko apustu
argia 2009an amaitu zuen Durangok, Klima Aldaketaren Kontra
Borrokatzeko Udal Ordenantza onartu baitzuen orduan. Klima
Aldaketaren Kontra Borrokatzeko Udal Programa (2010-2015)
onartu zen ordenantza horren ondorioz. Compact of Mayors
ekimenak Compliant kategorian errekonozimendua egin zion
2015ean. Gaur egun, Tokiko Agenda 21en II. Planean (20132020) «Ingurumen-kalitatearen hobekuntzan eta klima-aldaketaren kontrako borrokan aurrera egitea» deituriko ildo estrategiko espezifikoa jaso du. Horrez gain, helburu hauek ere jarri
dituzte, besteak beste: udalerriko lurzoru artifizializatuaren %ari
eustea, ur-galera murriztea, energia berriztagarriak handitzea
eta motorrik gabeko mugikortasunaren alde egitea.

• Metodologia Durangon aplikatzea, udalerriaren klima-aldaketaren aurreko erresilientzia espazio publikoaren bitartez laguntzeko.
• Klima-aldaketara egokitzeko kartografia pedagogikoa sortzea
udalerriko espazio publikoari dagokionez; erabakiak hartzeaz
arduratzen diren eragileek zein herritarrek uler ditzaketen mapak eta datu-bistaratzeak.
• Espazio publikoan klima-aldaketara egokitzeko hiri-irtenbideak ezartzea bultzatzen duen tresna garatzea.
• Etorkizuneko eszenatokiak garatzea «FAKTORE BERDEA» deritzonaren hainbat maila aplikatzearen ondorioak ikusi ahal
izateko.
• Espazio publikoaren bidez klima-aldaketara egokitzeko Durangorako irtenbide zehatzak garatzea; besteak beste, nahi
den etorkizuneko eszenatokiaren arabera zehaztutako «Faktore Berdea» lortzeko erabili beharreko espezieak adierazten
dituen landaketa-plana.

Espazio publikoetan klima-aldaketara egokitzeko
tresna berritzailea
«FAKTORE BERDEA» proiektuaren helburu nagusia klima-aldaketara egokitzeko tresna bat garatzea da, tresna hori Durangoko hiri-espazio publikoen plangintza, diseinu eta gauzapenera
aplikatu ahal izateko, eta udal-plangintzaren barruan integraturik betiere:
• Metodologia erreplikagarria zehaztea, espazio publikoa klima-aldaketara egokitzeko funtsezko hiri-elementu modura
planifikatu, diseinatu eta gauzatzeko orduan erabakiak hartu
ahal izateko.
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Eraikuntzan eta hirigintzan
klima-aldaketa irizpideak
kontuan hartzea funtsezkoa
da hiriek kalteberatasun
txikiagoa izan dezaten klimaaldagaien aldaketen aurrean.
Biztale kopurua aintzat
hartuta, LEED eta BREEAM
ziurtagiri gehien dituen
Estatuko eskualdeen artean
dago Euskadi.

IDOM eraikina (Bilbo, Bizkaia)

Jauregiaren teilatua (Vitoria-Gasteiz, Araba)

Klima-aldaketarako
egokitzapena eraikinetan txertatzea
2050. urtean, munduko biztanleriaren % 70 hirietan biziko da.
Horrek esan nahi du hiri-eremuetan klima-aldaketa modu aproposean arintzeko eta horretara egokitzeko behar kuantitatibo eta
kualitatiboa dagoela. Eraikuntzan eta hirigintzan klima-aldaketa
irizpideak kontuan hartzea funtsezkoa da hiriek kalteberatasun
txikiagoa izan dezaten klima-aldagaien aldaketen aurrean.
Klima-aldaketara hobeto egokitzen ahalegintzeko, neurri batzuk
hartzea giltzarria da. Gainera, neurri horiek herritarren bizi-kalitatea hobetuko dute. Jarraibideak plangintzan eta hirigintzan
hasten dira, eta eraikuntzaraino iristen dira. Fase horretan, eraikinen diseinuan egokitzapen-irizpideak barne hartu behar dira,
erresilientzia handiagoa izan dezaten.
Hala, arrisku klimatiko bakoitzerako aproposak diren egokitzapen-neurriak ezarri beharko lirateke. Adibidez: ibaietako uholdeei aurre egiteko, eraikuntza goratzea, estaldura berdeak jartzea edo ingeniaritzako defentsa espezifikoak erabiltzea azter
daitezke; edo batez besteko tenperaturaren gorakadarekin eta
bero-boladen maiztasuna handitzearekin lotutako eragina murrizteko, bioarkitekturako printzipioak azter daitezke, esaterako,
eraikinaren orientazioa.
Euskal Autonomia Erkidegoan, eraikuntza jasangarriaren aldeko apustu argia egin da; Euskadi biztanleen arabera LEED eta
BREEAM (18) ziurtagiri gehien dauzkaten Estatuko eskualdeen
artean dago eta eraikuntzaren bikaintasuna publikoki aitortzeko
sistema aitzindari bat dauka, Eraikuntza eta Birgaikuntza Jasangarriko Bikaintasun Kasuak izenekoa.

IDOMen eraikina: klima-aldaketarako egokitzapena
diseinu-fasearen barruan sartzea
Idom-ACXTren Bilboko egoitza, 2011ko irailaren bukaeran inauguratua, eraikuntza jasangarriranzko adibide bat da. Eraikin berriak 13.800 m2-ko azalera dauka, Deustuko kanalaren eskuineko ertzean kokatuta dago, portuko biltegi zahar birgaitu batean.
Bertan, klima-aldaketaren arloko neurri berritzaileak islatu dira,
bai arintzea (eraikinak LEED Gold jasangarritasun-ziurtagiria eta
A motako energia-ziurtagiria dauzka) bai egokitzapena barne
hartuta.

Egokitzapenaren ikuspegitik, eraikina diseinatzeko fasean, Idomek klima-aldaketaren arriskuak aztertu zituen. Azterketa horretan,
klima-aldaketarekin lotutako arriskuen lehen screeninga sartu
zuen, baita ibaiak gainezka egiteko arriskuaren azterketa zehatz
bat ere, azken hori arrisku nagusitzat identifikatu baitzen. Azterketatik no-regret motako egokitzapen-neurri batzuk atera ziren,
eta eraikina diseinu-fasean zegoenez, diseinuan ezarpen-kostu
txikiekin sartu ahal izan ziren. Adibideetako batzuk lurpeko aparkalekuko entxufeak gorago kokatzea, transformadorearen aireztapen-sareta handitzea eta estalki berde bat jartzea izan ziren.

Europa Jauregia, fatxada berdea, bero-uharteen
aurreko erantzun gisa
Europa Jauregia Gasteizko erdigunean dago. Eraikina 1989koa
da, eta eraikin berean erabilera sozialak, kongresuak eta kirol-erabilerak biltzen zituen lehen eraikinetakoa da, egungo Auzo
Etxeen sareko jatorri. 2012ko hiriburutza berdearen (European
Green Capital 2012) ekintza nagusiak hartzeko hiriaren kongresu- eta erakusketa-eskaintza hobetzeko helburuarekin, hainbat
birgaikuntza-lan egin zen, ingurumen- eta jasangarritasun-irizpide zorrotzak jarraituz.
Eraikinaren kanpoaldean berdegunea handitu da; landatutako
landaredia bertakoa da, eta beraz, klima-baldintzetara egokituta dago. Gainera, fatxada berdea eta estalki berdea gehitu
zaizkio; horrek, alde batetik, udaberrian eta udan Europa Jauregiko inguruko mikroklima egokitzen lagunduko du, eta beraz,
bero-uharteei hobeto erantzuten; beste alde batetik, eraikina
bera termikoki eta akustikoki hobetzen lagunduko du; horrela,
eraikinak dibulgaziozko osagai gisa ere funtziona dezake, hirian
erabilera publikoko eremu natural berri bat lortuz.
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Bere balio-bizitzan, autobus bakoitzak
800 Tm CO2-baliokide isurtzea
eragozten du.
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