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INTERREG EUROPA

• Interes komun bat identifikatzea

• 3-5 urtez elkarrekin lan egitea

Eskualdeen
arteko lankidetza-

proiektuak

• Ekintza-plan bat egitea

• Eragile-talde bat sortzea

• Politikak ikasteko Interreg Europa plataformetan parte 
hartzea

• Ekintza-planaren ezarpenaren aurrerapena ebaluatzea
eta bazkide nagusiari horren berri ematea

Bazkide-eskualde
bakoitzak honako
hauek bete behar

ditu

Esperientziak, 

ideiak eta 

trebetasunak

partekatzea

1. fasea: eskualde
arteko ikaskuntza (3 

urte)

2. fasea: ekintza-
planaren

gauzatzearen
kontrola (2 urte)

www.interregeurope.eu

http://www.interregeurope.eu/
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BID-REX

Balio naturala handitzea
eskualdeko garapen-politikak

hobetuz, biodibertsitateari
buruzko datu garrantzitsuen eta 
natura kontserbatzeko erabakiak

hartzeko prozesuen arteko
harremana sortuz/indartuz

Lehentasunak ezar daitezen
sustatzea

aurrekontua esleitzean eta EGEF 
funtsek finantzatutako ekintzen
eraginaren jarraipena egitean, 

erabakiak hartzeko prozesuak elikatuz
biodibertsitateari buruzko informazio

egokiarekin

BID-REX Europako proiektu bat da, Interreg Europe programak finantzatua. 5 urteko

iraupena du (2016ko apirila-2021eko martxoa), eta bi helburu ditu:
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Hautatutako jardunbide egokiak

• Ecosystem Services assessment in the Basque 

Country

• Biodiversity information flow in the Basque Country

• Nature Information System of the Basque Country

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1893/ecosystem-services-assessment-in-the-basque-country/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1891/biodiversity-information-flow-in-the-basque-country/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1887/nature-information-system-of-the-basque-country/
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Dokumentuak
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Ekintza-plana: jokoaren arauak

LANKIDETZAKO 
DISEINUA

Egonkortasuna 
eta segurtasuna 
epe ertainean

Biodibertsitatea 
kontserbatzeko 

inbertsiorako eta 
laguntza 

publikorako 
irizpideak

Agente publiko 
zein 

pribatuentzako 
segurtasun- eta 
laguntza-sarea

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/bidrex/es_def/adjuntos/BID-REX-PlanAccionPaisVasco.pdf
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Datuetatik ezagutzara

EBALUAZIOA

Aztertu&ulertu

INFORMAZIOA

Bistaratu&deskribatu

Lehen mailako datuak

Integratu&kudeatu

Azaldu & komunikatu

Metodologiak eta harmonizazioa datuen
bilketan eta kudeaketan, estandarrak eta 

azpiegitura teknologikoak

Ebidentzia zientifikoa, ikerketa, 
definizioak argitzea

Ereduak, joerak eta iragarpenak, 
adierazleak, ...

Herritarren
zientzia

JARRAIPENA
Neurtu & erregistratu

Eragin antropogenikoaren neurriak, 
politiken eraginkortasuna

Kalitatea, 
eguneratzea

Informazio-hutsuneak
aztertu

Trebakuntza

DATUAK+HARREMANAK+PERTSONAK

Zein 

dimentsiotatik 

egingo dut 

lan?

Zer balio

ematen dut?
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Ekintza Planaren ardatzak

Informazio-sistema

Ezagutza-sarea

Adituen ezagutza integratzea

Finantzaketa publikorako irizpideak

Herritarren zientzia
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Informazio-sistema berria

Kolaboratzailea: 
ezagutza-sarea

Datu normalizatuak, 
publikoak eta irekiak

Erabiltzailea gogoan
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Irekitzea, berrerabiltzea eta 

gardentasuna

Datu irekien politika, 
eskuragarritasun-, 

sarbide-, berrerabilpen-
eta birbanaketa-

irizpideak betetzen 
dituena

Biodibertsitateari 
buruzko 

informazioa hobeto 
ulertzeko ekintzak

Biodibertsitateari 
buruzko 

informazio-sare 
globalak elikatzea
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Oinarriak

FASEAK

• I. fasea. 2021eko iraila

MODULUAK

• Kudeaketa

• Kontsulta publikoa

PERTSONALIZAGARRIA

• Sareko kideentzat

ESTANDARRAK

• Plinian Core. Egituratu gabeko informazioa eta egituratutakoA

• Darwin Core

HIZTEGI KONTROLATUAK
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Elementuak

INFORMAZIO-FITXA

• Historia naturala

• Inbasio-gaitasuna

• Banaketa eta habitata

• Demografia eta Mehatxua

• Erabilerak, Kudeaketa eta 

Kontserbazioa

• Lotutako espezieak

TAXONOMIA ETA NOMENKLATURA

IZEN ZIENTIFIKOAK

DATU-MULTZOAK

• metadatuak

• espezien zerrendak

• behaketen erregistroak

• jarraipen-programak

• landa-irteerak

• lekuak

• behaketak

ERREFERENTZIAK
MULTIMEDIA

• irudia

• audio

• bideoa

BABES-TRESNAK ETA -KATEGORIAK

NATURAREN EZAGUTZA-SAREA

HIZTEGI 

KONTROLATUAK

TAXONA

• publikoa

• kudeatzekoa
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Kontsulta publikoa
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Atari pertsonalizatuak

• Goiburua

• Atariaren izena. "Euskadiko Naturari buruzko

Informazio Sistema" izenaren ordez atari

pertsonalizatuko beste izen espezifiko bat jarri ahal

izango da.

• Atariaren goitizena. Atari bakoitzak sarbide bereziko

URL bat izango du. Ezizen hori atari

pertsonalizaturako sarbidea emango duen URLren

parte izango da.
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Taxonen bilaketa
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Emaitzak deskargatzea

• Ezagutza-sarearen erabiltzaile eta erabiltzaile

anonimoei irekia.

• Erabiltzaile anonimoei mezu elektroniko bat

eskatuko zaie deskarga amaitu denean

jakinarazteko.

• Deskarga bakoitzak URL iraunkor bat izango du 

Interneten.

• Formatuak

•csv

•Excel

•Plinian Core Archive
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Taxon baten fitxa
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Behaketak ikusteko bisorea

• Hasierako zooma: behaketen bero-mapa, 10x10 

laukietan multzokatuta

• 5 km2-tik aurrera, behaketa indibidualak erakusten

dira.
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Lotutako informazioa
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Nomenklatura eta sailkapena
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Deskribapen taxonomikoa
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Historia naturala
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Inbasio-gaitasuna
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Habitata eta banaketa
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Demografia eta mehatxua
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Erabilerak, kudeaketa eta 

kontserbazioa
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Beste espezie batzuekiko lotura
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Erreferentziak
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Behaketak bilatzea
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Emaitzak deskargatzea

• Ezagutza-sarearen erabiltzaileei eta erabiltzaile

anonimoei irekia.

• Erabiltzaile anonimoei mezu elektroniko bat

eskatuko zaie deskarga amaitu denean

jakinarazteko.

• Deskarga bakoitzak URL iraunkor bat izango du 

Interneten.

• Formatuak

•csv

•Excel

•Darwin Core Archive

•kml
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Behaketa baten fitxa
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Datu-multzoen bilaketa
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Datu-multzo baten fitxa
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Lotutako

informazioa
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Ezagutza-sarea
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Sareko kide baten fitxa
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Babes-

tresna baten 

fitxa
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Informazio gehiago

• https://www.euskadi.eus/naturari-buruzko-

informazio-sistema-berria/web01-a2ingdib/eu/

https://www.euskadi.eus/naturari-buruzko-informazio-sistema-berria/web01-a2ingdib/eu/
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Ezagutza-sarea

Lankidetza Erantzunkidetasuna Elkarrekin sortzea
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Lege bidez sortua

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f71d63b1-2513-4313-bb62-6046f0e9377d

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f71d63b1-2513-4313-bb62-6046f0e9377d
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Nola izan Sareko kide

• Administrazio-prozedura: komunikazioa, 

erantzukizunpeko adierazpenarekin eta 

konpromisoak onartzeko dokumentuarekin. 

Tramitazio elektronikoa INGURUNETen.

• Kideen erregistro publikoa.

• Sareko kide bakoitza bere izenean eta/edo erakunde

bateko kide gisa izan daiteke.
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Konpromisoak

 Datuen kudeaketa irekia eta lankidetzakoa sustatzea.

 Euskadiko Naturari buruzko Informazio Sistema eta GBIF datuen gordailu
publikoen bidez informazioa partekatzea.

 Euskadiko Naturari buruzko Informazio Sisteman jasotako informazioa
arduraz erabiltzea.

 Ideia-trukea, lankidetza-lana, tresna bateratuen garapena eta jardunbide
egokien trukea sustatzea eta erraztea.

❑ Honako hauek ahalbidetuko dituzten irizpideak, tresnak eta metodologiak
garatzen parte hartzea:

▪Informazioaren kalitatea ziurtatzea.

▪Espezieek eta habitatek lortu behar dituzten baldintza ekologikoak ezagutzea, 
eskualde, nazio, biogeografia edo Europa mailan kontserbazio-egoera egokia
lortzen ahalik eta gehien laguntzeko.

▪Adierazle-sistemei ezagutza ematea, planifikazio- eta kudeaketa-tresnetan
ezarritako habitaten eta espezieen kontserbazio-helburuak lortzen ari diren
zehazteko.

▪Prestakuntza-ibilbideak diseinatzea.

▪Jarraipen-programak eta laginketa-protokoloak diseinatzea.

❑ Hutsuneak identifikatzea, datu-harrapaketa berriak lehenesteko.

❑ Beste batzuk (zehaztu)
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Adituen ezagutza integratzea

Gobernuaren beste
ekintza batzuetan

sartzea
Harremanak eraikitzea Berritzea
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Desberdinen artean lankidetzan

aritzea

Ditugun gaitasun eta ezagutza
osagarriak gehitzea.

Biodibertsitatea ikusaraztea, 
proiektuei espezialistak ez diren 

eragile berriak gehituta

Jarduketen kalitatea hobetzea, 
ideien eta gogoeta partekatuaren 

eztabaidaren emaitza baita.

Prozesuak optimizatzea, 
konpetentziak eta gaitasunak 

osatzean

Berritzea, proiektu-aukera eta -
nitxo berriak irekitzean

Zeharkako begirada
txertatzea, biodibertsitatean

espezializatu gabeko
sektoreen inplikazioaren

bidez.

Politika publikoen unitate eta 
pertsona erabakitzaileekiko

komunikazio- eta 
atzeraelikadura-

mekanismoak kontuan
hartzea
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Berrikuntza publikoa

Balio publiko partekatua sortzea – Ez da erantzukizun instituzionala

SOILIK (ekintza, baina baita esparrua ere)



46

Gobernu irekia

Testatzea

Bat-egitea – ZTBP 2020
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OGP EUSKADI
ERAKUNDE ARTEKO PLANA + NAZIOARTEKO 

ALIANTZA

2018 – 2020 PLANA

BATERAKO EREDUA DISEINATZEA

K1
Lehen fasea – Herritarren proposamenak

jasotzea eta gaikako lehenespena

Hurrengo faseak (2020ko abendua)

• Panel adituak (online)

• Konpromisoen hautaketa

• Lidergoak eta ekintzen diseinua

K2

K3

K4

K5

KONTUAK EMATEA → trazabilitatea

OPEN DATA ETA LINKED 

DATA→ datu irekiak – balio

publikoa – zerbitzu publikoa

ILAB PARTE HARTZEA –

helburua partekatzen duen eta 

sinergiak sortzen dituen sarea

OPEN ESKOLA –

prestakuntzako erronka

INTEGRITATEAREN EUSKAL 

SISTEMA - baloreak

2020KO PLAN BERRIA

POLITIKA “BERTIKALAK”
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Gobernu irekiaren ikaskuntzak

Helburu partekatuak lortzen lagunduko diguten TRESNAK, GAITASUNAK eta 
ESPAZIOAK (adib.: biodibertsitatea kontserbatzea eta babestea – Erabakiak
hartzeko informazioa)

Prozesu horretan, bi (gida + sarea) garatu ditugu, eta sarean landu nahi ditugu bi
lan-ildo hauek:

NOLAK behar ditugu

• Gaitasunak, hazteko ahalmena, elkarrekiko konfiantza onartzen dituzten
prozesuak – Forma- eta akreditazio-sistema

PRESTAKUNTZA/GAIKUNTZA - IBILBIDEAK

• Gure proiektua testuinguruan kokatzen laguntzeko (edozein mailan egon arren), 
inpaktuaren ebaluaziorantz (normalean, legez mugatuta)

• Helburua begien bistatik ez galtzea, ahaleginak kudeatzea/bideratzea, 
onartutako metodologiak hartzea, zergatiak zehaztea (interes partekatuaren
ikuspegia, ez banakakoa)

• Zer inpaktu dudan eta zer inpaktu potentzial izan dezakedan neurtzea – Nola 
eragin dezakedan hobeto

LANKIDETZA – INPAKTU-PROTOKOLOA
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Finantzaketa publikorako

irizpideak

Ezagutza partekatua 
sortzea

Sareko harremanak 
eraikitzea

Balioa ematea eta 
kontzientziatzea
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Gida aplikatzea
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http://www.redeuroparc.org/premio-experiencias-inspiradoras
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Herritarren Zientzia eta 

jarraipen-programak

Monitorizatzea Ebaluatzea Prestatzea
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EBALUATZEA

Helburuak

Aldaketak
denboran

eta 
espazioan

zehar

MONITORIZATZEA

Neurtu

Behatu

Ikasi

Laginketak urteetan zehar

lurzati iraunkorretan.

Errolda estandarizatuak

Kontserbazio-egoeran

aldaketak, eta kudeaketa-

helburuak lortzeko bidean

dauden

trebatu

Protokolo estandarizatuak

dokumentu

estrategikoak

araudia

boluntarioak

profesionalak
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• Gune baten ekologia orokorra deskribatzen saiatzea

edo interesa izan dezaketen baina lehentasunezko

helburuak ez diren gauzak neurtzea.

• Ikerketa-azterlan konplexu bat diseinatzea, hipotesi

bat frogatzeko edo zerbait zergatik gertatzen ari den 

zehazteko. Agian, ebaluazio-adierazleak gaizki

doazenean eta zergatiak jakin behar direnean

bakarrik egin beharko da ikerketa zehatzagoa eta 

zorrotzagoa.

Zer ez du egin behar jarraipen-

programa batek?
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Monitorizatzea

• Zer laginduko den, non, noiz, zergatik

• Nola laginduko den

• Zertarako

• Zer datu erregistratuko diren

• Kalitate-irizpideak

• Estandar aplikagarriak

• Prestakuntza-ibilbideak

Irismena

Helburuak

Metodologiak

Balaibideak

Azterketa

Emaitzak
zabaltzea

lehentasunak

Biodibertsitatearen aldagai esentzialak

protokoloak
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Lehentasunak

• Natura 2000 Sarea.

• Batasunaren edo eskualdearen intereseko habitat

naturalak eta erdi-naturalak Natura 2000 Saretik

kanpo.

• Arriskuan dauden basaflora eta basafaunako

espezieak.

• Espezie exotiko inbaditzaileak.

• Natura 2000 Sarearen koherentzia eta lurralde osoko

konektibitate ekologikoa hobetzeko elementuak.

• Hezeguneak eta uretako beste ekosistema batzuk.
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Estandarrak

• Darwin Core nazioarteko TDWG (Biodiversity

Information Standards) erakundeak garatu eta 

sustatutako estandar multzo bat da, eta GBIF sareak

dibertsitate biologikoari buruzko informazioa

trukatzeko erabiltzen du.

• Euskadiko Naturari buruzko Informazio Sisteman

espezieak banaketaren behaketak kargatzeko

erabiltzen diren eremu gehienak Darwin Core (DwC) 

terminoak dira. Eremu horietako askok hiztegi

kontrolatuak dituzte (hiztegiak), eta Euskadiko

Naturari buruzko Informazio Sistemako

identifikatzaileekin erlazionatzen dira.

•

https://github.com/tdwg/dwc
https://www.tdwg.org/
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Biodibertsitatearen aldagai

esentzialak

• Biodibertsitatearen aldaketa

aztertu, informatu eta 

kudeatzeko beharrezko

neurketak, biodibertsitatearen

elementuen egoera eta joera

ardatz hartuta

• Lehen abstrakzio-maila ematen

dute behe mailako behaketa

primarioen eta goi mailako

biodibertsitatearen adierazleen

artean.

https://geobon.org/ebvs/what-are-ebvs/

https://geobon.org/ebvs/what-are-ebvs/
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Espezieen kontserbazio-egoera

zaintzea
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/doc_directrices_vigilancia_evaluacion_v10_tcm30-198875.pdf

• Egungo banaketa eta zabaltasun
geografikoa ("range", ingelesez).

• Banaketaren bilakaera: aldaketak, joerak
eta horien kausak; erreferentziazko
zabaltasun geografiko ona.

• Egungo biztanleria eta haren bilakaera: 
dinamika, joerak eta kausak; 
erreferentziazko biztanleria ona.

• Mehatxuak eta presioak, istripuzko
heriotzen, harrapaketen eta bilketen
estatistikak barne. Ehiza- edo arrain-
espezieen kasuan, ehizari edo arrantzari
buruzko estatistikak ere sartuko dira.

• Espeziearen habitata: banaketa, kalitatea, 
hedadura, zatiketa, karga-ahalmena, 
habitat potentziala, mehatxuak, joerak eta 
kausak.

• Espeziearen etorkizuneko perspektibak.

• Kontserbazio-egoera hobetzeko hartutako
neurriak.

Erreferentziako
balore ona

Egungo balioa

Hobekuntza +

Narriadura -

Egonkorra =

Ezezaguna?

Ona

• FV

Ez-egokia

• U1

Txarra

• U2

Ezezaguna

• XX

Zalantzazkoa

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/doc_directrices_vigilancia_evaluacion_v10_tcm30-198875.pdf
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Prestakuntza eta gaikuntza

Ezagutza
transferitu eta 
pertsonen eta 
erakundeen

artean partekatu
ahal izateko
espazioak
sortzea.

Profil 
desberdineko 

pertsonak: 
ikertzailea, aditua, 

herritarra.

Hazteko eta 
gaitasun berriak 

garatzeko 
ibilbideak sortzea.

Balidazio-sistema 
banaturantz 

aurrera egitea, 
sareko eragileen 

ezagutzak eta 
gaitasunak 

aitortzean eta 
legitimatzean 

oinarrituta.

Zein eragile edo 
pertsonarekin 

(zein 
ezagutzarekin) 
konektatu eta 

lankidetzan aritu 
behar dugun 
identifikatzea.
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Prestakuntza-ibilbideak

Ezagutza Trebetasunak

Motibazioa Konfiantza

Orokorra

Hasiera

Hasiberria

Bitartekoa

Aurreratua

Eskualdeko 
aditua

Estatu-
mailako 
aditua

Gaitasun-maila

ebaluatzea

https://www.fscbiodiversity.uk/projects/biolinks
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Prestakuntza-jarduerak

•Gai espezifikoak eta trebetasun praktikoak estaltzen dituzte

•Oso inportanteak bermatzeko boluntarioek beren ezagutzak eta trebetasunak
garatzeko adituak eskura izatea.

Ikastaroak

•Landa-eremuko basa-bizitzaren ezagutza hobetzen dute

•Aholkulariekin eta lankideekin gizarte-harremanak garatzea ahalbidetzen
dute.

•Funtsezkoak dira motibazioa eta konfiantza garatzeko.

Landa-irteerak

•Bildumak erabiltzeko eta erreferentziazko bilduma pertsonalak eraikitzeko
teknika praktikoak barneratzen dituzte.

•Bildumen administratzaileekin eta erregistro biologikoen komunitatearekin
harremanak garatzen dituzte.

Bilduma-tailerrak

•Metodo ona dira boluntarioak motibatzeko beren trebetasunak praktikan
jartzera eta autoikaskuntza sustatzera.

•Tokiko bildumetarako espezimenak edo identifikazio-baliabideetarako
argazkiak bildu ditzakete.

Parte hartzeko
ekitaldiak (BIOBLITZ)

•Espezieen identifikazioari eta erregistroari buruzko trebetasunak eta 
ezagutzak garatzeko baliabiderik erabilgarrienetako bat da, eta, gainera, 
identifikazioak egiaztatuz, konfiantza handitzea ahalbidetzen du.

Tutoretza
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Gizarte-oinarria indartzea

Parte-hartzearen balioa aitortzea 
– Zer emaitza lor daitezkeen hari 

esker eta zer eginkizun duen

Tokiko eragileak inplikatzen 
saiatzea, testuinguruaren 
araberako parte-hartzea 

sustatzeko, heldu nahi diogun 
erronkatik hurbilen dagoen 

komunitatea konponbidearen 
bilaketan interpelatuta senti 

dadin.

Informaziorako sarbidea erraztea, 
hau da, komunikatzeko erabiltzen 

dugun hizkuntza egokitzea eta 
material espezifikoak garatzea, 
parte-hartzearen zergatia eta 

helburua azaltzeko.
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Biodibertsitatearen

kontserbazioa

Pertsona/erakunde
bakoitzak behar
dugun aldaketa
sortzeko duen

ahalmena mugatua
da.

Baina gutxi 
batzuek asko 
batzen dute.

Elkarlanean eraiki 
dugun esparru 

honetara 
bideratzen badugu 

gure ekintza, 
gertuago egongo 

gara gure helburua 
betetzetik.
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Bideoak

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtN2pjy-clP8rp9bUTr18GGeyfECKrZmC

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtN2pjy-clP8rp9bUTr18GGeyfECKrZmC
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www.euskadi.eus/bid-rex

Eskerrik asko! 

http://www.euskadi.eus/bid-rex

