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Informazio-sistema

Ezagutza-sarea

Adituen ezagutza integratzea

Finantzaketa publikorako irizpideak

Herritarren zientzia

Ekintza Planaren ardatzak
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Ezagutza-sarea

Lankidetza Erantzunkidetasuna Elkarrekin sortzea
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Biodibertsitatearen puzzlea

Bizi garen ingurune 
konplexua eta 

aldakorra ulertzeko, 
datuak jaso, elkarrekin 
lotu eta interpretatuko 

dituzten pertsonak 
behar ditugu. 

Espezialitate
desberdinetan eta 
kalitate handiko

ezagutzak sortzen lan
egiten duten pertsona

eta erakunde asko
daude, 

biodibertsitatearen
puzzleari atalak

ematen. 

Atal guztiak batzen ez 
baditugu eta ezagutza 
guztia partekatzen ez 

badugu, ez ditugu 
gure ongizatean eta 

bizi-kalitatean 
zuzenean eragiten 

duten arazoak 
konponduko. 

Elkarlanean aritzea ez 
da aukera bat, behar 

bat baizik.
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Elkarlaneko ahaleginak

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.

Biodibertsitatea
kontserbatzea
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ORIENTAZIO ESTRATEGIKOA

gure erakundearen eta 
proiektuaren

helburuetatik harago, 
ezagutzaz elikatu

behar dugun sistema 
baten parte gara

Biodibertsitatea
kontserbatzea

Nola batu alderdi
interesdun guztien

ahaleginak eta 
ahalbidetu

biodibertsitatea modu
integratuan ulertzen?
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GIZARTE-ERAGILEAK
• Arazo/behar bati buruzko kontzientzia 

hartzea
• Politiken legitimazioa
• Botere publikoen ekintzaren kontrola
• Lankidetzako gobernantza.
• Boluntarioek datu primarioak biltzea

ZIENTZILARIAK
• Informazioaren zehaztasuna 

eta kalitatea bermatzea
• Independentzia
• Ziurgabetasunak, mugak
• Ebidentzia zientifikoa, ikerketa
• Ezagutza holistikoa
• Metodologiak eta 

harmonizazioa datuen bilketan 
eta tratamenduan, estandarrak

• Azpiegitura eta tresna 
teknologikoak

• Modelizazioa, agertokiak
• Aldaketa-faktoreak
• Definizioak argitzea
• Konpentsazioak, arriskuak eta 

abar aztertzea

ADMINISTRAZIOAK
• Erabakiak hartzea
• Betebeharrak
• Eskubideak bermatzea

ENPRESAK
• Aholkularitza
• Eskariaren 

araberako lanak
• Baliabide teknikoak
• Balio ekonomikoa 

eta produktu berriak 
sortzea

HEZITZAILEAK
• Trebakuntza
• Sentsibilizazioa
• Tokiko 

identitatea
• Balioak

Eginkizun osagarriak
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• Gobernantza hobetzea, interesdunen 
arteko lankidetza sustatuz (administrazio 
publikoak, unibertsitateak, ikerketa-
zentroak, enpresak, gizarte-erakundeak eta 
naturaren kontserbazioan parte hartzen 
duten pertsonak), datuak eta informazioa 
biltzeari eta erabiltzeari dagokionez, eta 
natura eta onura publikoa kontserbatzeko 
eta aplikatu beharreko dokumentu 
estrategikoetan eta araudian jasotako 
nahitaezko txostenak egiteko erabil 
daitekeen ezagutza sortzeari dagokionez, 
informazio-sistema zabalduz eta hobetuz.

Helburua

Ezagutza-sarea
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Ezagutza integratzea

EBALUAZIOA
•Aztertzea eta ulertzea

INFORMAZIOA
•Bistaratu & Deskribatu

Lehen mailako datuak
•Integratu & Kudeatu

Metodologiak eta harmonizazioa datuak biltzean eta 
kudeatzean, estandarrak eta azpiegiturak eta tresna 
teknologikoak

Ebidentzia zientifikoa, ikerketa, definizioak argitzea

Ereduak, joerak eta iragarpenak, adierazleak…

Herritarren
zientzia

Azaltzea & Jakinaraztea

JARRAIPENA
Neurtu & Erregistratu

Neurketak: Eragin antropogenikoa, politiken
eraginkortasuna

Informazio-hutsuneak aztertzea

Kalitatea, 
eguneraketa

Prestakuntza, 
gaitasunen
garapena

Landa-ezagutza

Ezagutza ekologikoa

Administrazio- eta 
kudeaketa-
ezagutza

Open Government, politikak
ebaluatzea

TIC, Big Data, Gauzen Interneta, 
RIS3, Copernicus

Dibulgazio zientifikoa

2030 Biodibertsitate EB Estrategia:
Aldaketa eraldatzailea bultzatzea

Gobernantza-esparru berri bat
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Nola izan Sareko kidea

 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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Naturari buruzko informazio-
sistemako abantailak

• Kudeaketa-modulura sartzea
• Informazio ez-publikorako sarbidea
• Sisteman, GBIFen eta OpneData Euskadin

informazioa argitaratzea
• Atari pertsonalizatua izatea
• Iruzkinak egitea eta Erreferentziak moduluko

dokumentuak baloratzea (Liburutegi digitala)
• Landan dauden espezieen behaketen erregistroei

buruzko oharrak egitea.
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www.euskadi.eus/bid-rex

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