
Sorkuntza partekatuko tailerra:"Etorkizuna 
bioasmatzen: balio-proiektuak identifikatzeko 
eta lehenesteko irizpideak" 
 
4 DINAMIKAREN ITXARONDAKO EMAITZA: 
 

Erabakiak hartzeko irizpideak 
egiaztatu, eztabaidatu eta adostu 
nahi ditugu. 



GBIO testuingurua Euskadin erabiltzea, tokiko eta globalak diren ekimenetan 

barneratze eta koordinazio handiagoa ahalbidetzen digu. 

GBIO testuingurua osatzea proposatzen dugu bosgarren arlo klabe batekin: 

Biodibertsitatearen inguruko jakintza eskaintzea erabakiak hartzeko. 

Ahalik eta jakintza hoberena erabiliz, biodibertsitatearen galera eteteko 

politiken emaitza hobetu 

 

Ondorengo orrialdeetan eztabaidatu, zehaztu, eta ahaliketa adostasun handienera 

heltzeko irizpideak aurkezten dira, azkenik garrantzi handien dutenak  lehenetsi ahal 

izateko. 



Erabakiak hartzea 

Biodibertsitatea galtzearen aurkako politiken 
emaitzak hobetzea, ezagutza erabilgarri onena 
erabilita 
Hondatze naturala, biodibertsitatearen galera eta ekosistema-zerbitzuen 
narriadura gerarazteko baliagarriak diren politiken betetze-mailari 
buruzko zaintza-, ebaluazio- eta informazio-esparru bat ezartzea. 

Ezagutza 
integratua 

Lehentasunak, 
helburuak, 
neurriak

Babes-
esparruak Adierazleak

Informazioan 
konfiantza izatea 
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Erabakaiak hartzea 

Biodibertsitatearen gaineko ezagutza espezieen, habitaten eta tokien babeserako lege-

esparruetan txertatzea 
Espezie-banaketaren datuak, atributuak eta ebidentzia txertatzea katalogoetan, espezie mehatxatuen, 

inbaditzaileen eta desagertuen zerrendetan, galtzeko zorian dauden habitaten zerrendetan eta leku 

babestuenetan. 

Ezagutza erabilgarri onena eta ekosistemen funtzionamenduaren ulermena erabiltzea 

lehentasunak, helburuak eta kontserbazio-neurriak ezartzeko habitaten eta espezieen 

babesean 
Espezieek eta habitatek izan beharreko baldintza ekologikoak ezagutzea ahalbidetuko duten tresnak eta 

metodologiak garatzea, edo horra hurbiltzeko, eskualde, estatu, biogeografia edo Europa mailan 

kontserbazio-egoera aldekoa lortzeko. 

Adierazle-sistemak 

Adierazle-sistemak eraikitzea, plangintza- eta kudeaketa-tresnetan ezarritako habitaten eta espezieen 

kontserbaziorako helburuak betetzen ari diren neurtzeko. 

Erabakiak hartzeko erabilitako informazioaren gainean konfiantza izatea 

Informazioaren kalitatea bermatzeko irizpideak eta tresnak ezartzea, esaterako, datu-egiaztatzaileen eta -

biltzaileen ziurtapena, datu-bilketako eta -interpretazioko irakasleen prestakuntza- eta ziurtapen-ibilbidea, 

kontserbazio-helburuen betetze-mailaren programak diseinatzea, datuak biltzeko protokoloak, etab. 

Biodibertsitateko ezagutza beste politika batzuetan txertatzea 

Biodibertsitateko informazioa beste datu batzuekin konbinatzea (ingurumenekoak, meteorologikoak eta 

klimatikoak, sozioekonomikoak, osasunekoak, etab.) eta hazkunde-helburuak jasangarri bihurtzera eta 

bizi-kalitatea hobetzera bideratutako erabakiak hartzeko ezagutza-oinarri komun batean txertatzea. 
Ezagutza 
integratua 

Lehentasunak, 
helburuak, 
neurriak 

Babes-
esparruak 

Adierazleak 

Informazioa
n konfiantza 

izatea 



Zehaztu irizpide hauek edo gehitu nahi duzuna espazio grisetan 
Biodibertsitatearen gaineko ezagutza espezieen, habitaten eta tokien babeserako lege-
esparruetan txertatzea 

Ezagutza erabilgarri onena eta ekosistemen funtzionamenduaren ulermena erabiltzea lehentasunak, 
helburuak eta kontserbazio-neurriak ezartzeko habitaten eta espezieen babesean 

Adierazle-sistemak 

Erabakiak hartzeko erabilitako informazioaren gainean konfiantza izatea 

Biodibertsitateko ezagutza beste politika batzuetan txertatzea 

Ezagutza 
integratua 

Lehentasunak, 
helburuak, 
neurriak 

Babes-
esparruak 

Adierazleak

Informazioan 

konfiantza izatea 



Eman lehentasuna irizpide hauei, espazio grisetan puntuazioa emanez 
Biodibertsitatearen gaineko ezagutza espezieen, habitaten eta tokien babeserako lege-
esparruetan txertatzea 

Ezagutza erabilgarri onena eta ekosistemen funtzionamenduaren ulermena erabiltzea lehentasunak, 
helburuak eta kontserbazio-neurriak ezartzeko habitaten eta espezieen babesean

Adierazle-sistemak 

Erabakiak hartzeko erabilitako informazioaren gainean konfiantza izatea 

Biodibertsitateko ezagutza beste politika batzuetan txertatzea 

Ezagutza
 integratua 

Lehentasunak,
helburuak,
neurriak 

Babes-
esparruak 

Adierazleak

Informazioan 
konfiantza 
izatea 
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