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Ekintza Planaren ardatzak

Informazio-sistema

Ezagutza-sarea

Adituen ezagutza integratzea

Finantzaketa publikorako irizpideak

Herritarren zientzia
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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

Hezi

Laginketak urteetan zehar 
lurzati iraunkorretan.

Errolda estandarizatuak

Kontserbazio-egoeran 
aldaketak, eta kontserbazio-

eta kudeaketa-helburuak 
lortzeko aurrerapenak

Laginketa-unitateak
Laginketa-protokoloak

Dokumentu 
estrategikoak
Araudia

Boluntarioak

Profesionalak

Administrazio 
publikoak

Aldagaiak eta 
datuak

Adierazleak

Kalitate-irizpideak
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Zer ez du egin behar 
jarraipen-programa batek?

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.
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Helburuak

Norainokoa

Metodologiak

Baliabideak

Analisia

Emaiztak 
zabaltzea

Jarraipen-programa planifikatzea

• Zer laginduko den, non, noiz, zergatik
• Nola laginduko den
• Zertarako
• Zer datu erregistratuko diren
• Kalitate-irizpideak
• Estandar aplikagarriak
• Prestakuntza-ibilbideak

lehentasunak

Biodibertsitatearen aldagai esentzialak

protokoloak
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Espezieen jarraipen-programak
diseinatzeko gida

 Gida hau jarraipen-programak diseinatzeko
tresna bat da, administrazio publikoek
honako hauek egin ahal izan ditzaten:
▪ Interes handieneko basa-espezieen
kontserbazio-egoeran aldaketak
ebaluatzea.
▪Kontserbazio- eta kudeaketa-helburuak
lortzeko egindako aurrerapena baloratzea.
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Gidaren hartzaileak

 Administrazio publikoak (udalak, beste toki-
erakunde batzuk, foru-aldundiak eta Eusko
Jaurlaritza). 
▪Gidak tresna komun bat ematen die finantzatu
behar dituzten edo finantzatu nahi dituzten
espezieen jarraipen-programen kalitatea
baloratzeko (diru-laguntza edo kontratu
publikoen bidez).

 Biodibertsitateari buruzko lehen mailako datuen
bilketan aktiboki lan egiten duten erakundeak
eta pertsonak (boluntarioak eta profesionalak).
▪Gida espezieen jarraipenerako programa 
hobeak diseinatzen laguntzeko tresna bat da, 
Euskadiren beharretara gehiago bideratuak.



9

Egiaztatze-zerrenda

 Gidan agertzen diren
adierazpenak behar
bezala aplikatzen direla
egiaztatzeko.
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www.euskadi.eus/bid-rex

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