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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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Zaintzako, ebaluazioko eta informazioko esparru
integratu bat ezartzea, narriadura naturala,
biodibertsitatearen galera eta zerbitzu ekosistemikoen
degradazioa geldiarazten laguntzen duten politiken
ezarpenaren egoerari buruz.

Erabakiak hartzeko informazioa

Biodibertsitatearen galera gelditzeko politiken emaitzak hobetzea, 
eskura dagoen ezagutza onena erabiliz
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Biodibertsitatearen ezagutza txertatzea, espezie, habitat eta lekuak babesteko lege 
esparruetan
Espezieen banaketari, ezaugarriei eta ebidentziei buruzko datuak integratzea espezie mehatxatuen, 
inbaditzaileen, desagertuen, desagertzeko arriskuan dauden habitaten eta babestutako lekuen
katalogoekin eta zerrendekin.

Eskura dagoen ezagutza onena eta ekosistemen funtzionamenduaren ulermena erabiltzea, 
habitat eta espezieentzako lehentasunak, helburuak eta kontserbazio-neurriak ezartzeko
Espezieek eta habitatek lortu behar dituzten baldintza ekologikoak ezagutzea ahalbidetuko duten tresnak
eta metodologiak garatzea, eskualde, nazio, biogeografia edo Europa mailan kontserbazio-egoera egokia
lortzen ahalik eta gehien laguntzeko.

Adierazle-sistemak
Plangintza- eta kudeaketa-tresnetan ezarritako habitatak eta espezieak kontserbatzeko helburuak betetzen
ari diren zehaztea ahalbidetuko duten adierazle-sistemak eraikitzea

Erabakiak hartzeko erabilitako informazioan konfiantza sortzea
Informazioaren kalitatea ziurtatzeko irizpideak eta tresnak ezartzea, hala nola datuen egiaztatzaile eta 
biltzaileen akreditazioa, prestatzaileen prestakuntza- eta akreditazio-ibilbideak datuak bildu eta 
interpretatzeko, jarraipen-programak diseinatzea kontserbazio-helburuen arabera, datuak biltzeko
protokoloak, etab.

Biodibertsitatearen ezagutza beste politika batzuetan txertatzea
Biodibertsitateari buruzko informazioa beste datu batzuekin konbinatzeak (ingurumenekoa, meteorologikoa
eta klimatikoa, sozioekonomikoa, osasunekoa, etab.) eta erabakiak hartzeko ezagutza-oinarri komun
batean integratzeak hazkunde-helburuak jasangarri egiten eta bizi-kalitatea hobetzen lagunduko du.

Ezagutza
integratua

Lehentasuna
k, helburuak, 

neurriak

Babes-
esparruak

Adierazleak

Konfiantza
informazioan

Helburuak
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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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Testuingurua

• Gaur egungo informazio-sistema 2006an hasi zen garatzen, eta 2010ean aurkeztu
zen. Diseinu kontzeptual eta funtzional ona duen arren, gaur egun aurrerapen
teknologikoak eta kalitatea hobetu dezaketen plataformak daude.

• Hasierako diseinua arkitektura sendoan eta sistemari funtzionaltasunak ematean
oinarritu zen, baina ez zen sistemaren eragileen arteko lankidetza erraztu eta 
sustatuko zuen plataforma izatera bideratu.

Prozesuan

• Natura Ondareari buruzko Lege berrian sartzea
• Erabiltzaileen beharrei erantzun hobea emango dien, beste plataforma batzuekin

hobeto integratuko den eta elkarlanekoagoa izango den plataforma teknologiko berria
eraikitzea

• Sisteman informazioa sartzea normalizatzen duten arauak eta irizpideak onartzea, 
erabilera partekatua eta berrerabilpena bermatzeko

• Datu-fluxuak hobetzea

Naturari buruzko informazio-
sistema berria
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Hartzaileak

• Erabakiak hartzeko kalitatezko informazioa izatea eta 
Europako Batzordeari txostenak aurkezteko betebeharra
izatea.

• Informazioa eskuratzeko betebeharrak betetzea

Agintari
publikoak

• Ingurumena babesteko erantzunkidea izatea gizarteari: ezin da 
baloratu edo defendatu ezezaguna dena

• Internet bidez informazioa zabaltzea, informazioaren
erabiltzaile potentzialen beharrei erantzuteko: publiko ez-
espezializatua, profesionalak, zientzialariak, irakasleak, etab.

Gizartea
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Oinarriak

FASEAK

• I. fasea. 2021eko iraila
• II. Fasea. 2021eko urria-2022ko urria

MODULUAK

• Kudeaketa: ezagutza
• Sareko kideak

Kontsulta publikoa

PERTSONALIZAGARRIA

• Sareko kideentzat

ESTANDARRAK

• Plinian Core.
• Darwin Core
• HIZTEGI KONTROLATUAK



10

Espezieak

Habitatatak

Lekuak

Kudeaketa-modulua: osagaiak hainbat eremutan (antolakuntzakoak, juridikoak, geografikoak, taxonomikoak, etab.) kokatzeko sailkapenak, 
multzokatzeak edo hierarkizazioak, datuak eguneratzea eta kargatzea.

Erreferentziak
(liburutegi
digitala)

Adierazleak

Deskribapen-fitxak

Multimedia

MapakDatu-multzoak:
• Behaketa-bildumak
• Jarraipen-programak
• Espezieen zerrendak
• Metadatuak

Ezagutza-sarea* GIS 
prozesuak

Arkitektura modularra: elementu
guztiak erlazionatuta daude

Deskargak:
• Excel
• Csv
• DwCA
• kml

Natura 2000 lekuetako
jarduketak*

Taxonomia eta Nomenklatura,
Babes-tresnak eta kategoriak

1. fasea
2. fasea

*   Modulu berriak

Estatistikak*

Atari pertsonalizagarriak*
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GBIFen argitaratzearen
abantailak

 GBIF — Biodibertsitatearen Munduko
Informazio Azpiegitura — nazioarteko
erakunde bat eta mundu osoko gobernuek
finantzatutako datu-sare bat da, edonori, 
edonon, Lurrean dagoen edozein bizimodu
motari buruzko datuetarako sarbide irekia
eta doakoa emateko.

 Mundu osoko datuak ematen dituzten
erakundeei estandar komunak eta kode
irekiko tresnak ematen dizkie, espezieak
non eta noiz erregistratu diren jakiteko
informazioa partekatzeko.

 Hornitzaileek beren datu-multzoetarako
sarbide irekia eskaintzen dute, Creative
Commons lizentzia-mota desberdinen
zerrendatik aukeratuta. Horri esker, 
zientzialariek, ikertzaileek eta beste
erabiltzaile batzuek urtero aplikatu edo
erabil ditzakete datuak lankideek
berrikusitako ehunka argitalpenetan edo
politika-dokumentuetan.

 GBIFek argitaratutako datu-multzo
bakoitzari DOI bat esleitzen dio (objektu
digitalaren identifikatzailea), eta horrek
aukera ematen du argitalpen zientifikoetan
datuen erabileraren trazabilitatea zehazteko
eta datuen deskargak kuantifikatzeko.
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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.

• 2. fasean, gainera, atari bakoitzean agertzen diren
espezieak, habitatak eta lekuak (eta horiekin lotutakoak) 
hautatu ahal izango dira.
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Bilaketak: bilaketa-irizpideak batu
daitezke

 Espezieak
 Behaketak
 Datu-multzoak:

▪Behaketa-bildumak: espezieen behaketak ingurune
naturalean, bildumak (herbarioak, bilduma
zoologikoak, lorategi botanikoak), espezieen
behaketen aipamen bibliografikoak.
▪Jarraipen-programak
▪Espezieen zerrendak
▪Metadatuak
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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
•Plinian Core Archive
•Darwin Core Archive
•kml
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Deskribapen-fitxak

 Espeziea (taxonak)
▪Multimedia: irudiak, bideoak eta soinuak
▪Behaketen bisorea
▪Nomenklatura eta sailkapena
▪Deskribapen taxonomikoa
▪Historia naturala
▪ Inbasio-gaitasuna
▪Habitata eta banaketa
▪Demografia eta mehatxua
▪Erabilerak, kudeaketa eta kontserbazioa
▪Beste espezie batzuekiko harremana
▪Erreferentziak

 Babes-tresna
 Ezagutza Sareko kidea
 Datu-multzoa
 Behaketa indibiduala

PlinianCore estandarra

DarwinCore estandarra
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Estatistikak

 BEHAKETAK, HIERARKIA TAXONOMIKOAREN 
ARABERA

 BEHAKETAK, DATU MULTZOEN ARABERA
 HILABETE BAKOITZEKO BEHAKETAK
 URTEKO BEHAKETAK
 BEHAKETAK, LURRALDE HISTORIKOAREN 

ARABERA
 BEHAKETAK, UDALERRIAREN ARABERA
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API

 API: Application
Programming Interfaces = 
aplikazioen programazio-
interfazea.

 Sistema beste software-
aplikazio batzuekin
integratzeko aukera ematen
du, arau multzo baten 
bidez.
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Taxonen bilaketa
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Behaketak bilatzea
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Behaketak bilatzea

• Hasierako zooma: 
behaketak 10x10 
laukietan multzokatuta

• 5 km2-tik aurrera, 
behaketa indibidualak
erakusten dira.

GeoEuskadiren geruzak zabal
daitezke
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Behaketak bilatzea
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Datu-multzoen bilaketa
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Taxon baten fitxa
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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



34

Erreferentziak

 Ezagutza-sareko kideek dokumentuak balora
ditzakete
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Behaketa baten fitxa
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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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Estatistikak
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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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www.euskadi.eus/bid-rex

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