
1. HORNIDURA 2. ERREGULAZIO 3. KULTURALAK

- Elikagaiak - Klimaren erregulazioa - Espiritualtasuna
- Ura - Airearen kalitatea - Aisialdia eta turismoa
- Lehengaiak - Erregulazio hidrikoa - Estetikoak
- Energia - Erosioaren kontrola - Identitate
- Baliabide genetikoak - Polinizazioa - Hezkuntza eta zientzia
- Botikak - Izurrien kontrola

ZER DIRA EKOSISTEMEN ZERBITZUAK?
Gure ongizateari eta bizi-kalitateari eusten laguntzeko naturatik lortzen 
ditugun onurak, horixe dira ekosistemen zerbitzuak.

Norbanako modura 
eta kolektibo gisa 
hartutako erabakiek 
naturari eta naturak 
ematen dizkigun 
zerbitzuei eragiten 
diete. 

Zerbitzu horiek 
gozatzen jarraituko 
badugu, beraz, 
beharrezkoa da 
naturaren kudeaketa 
iraunkor bati heltzea 
gure ekinbide eta 
politika guztietan.

Erabakiak 
hartzea

EUSKADIKO EKOSISTEMEN 
ZERBITZUEN EBALUAZIOA
Helburua: Nazio Batuek ezarritako ildoari jarraituz, proiektu 
honek kudeatzaileei zenbait baliabide eman nahi dizkie, alde batetik, 
gizakiok ekosistemetan dugun eragina minimizatzeko beharrezkoak 
diren ekinbideak identifika ditzaten, eta bestalde, ekosistemen 
kontserbazioan eta hauen erabilera iraunkorrean eragin positiboa izan 
dezaketen zenbait politika abiarazten laguntzeko.

Horretarako, proiektuan zientzialari, politikari, teknikari eta beste zen-
bait eragile parte-hartzen dute.

EKOSISTEMEN 
ZERBITZUAK
- Hornidura zerbitzuak
- Erregulazio zerbitzuak
- Zerbitzu Kulturalak

GIZAKION 
ONGIZATEA

EKOSISTEMAK  
BIODIBERTSITATEA

1. 2. 3.
Zenbait datu:
- Euskadiko basoek 65 milioi tona karbono 
dituzte, eta horrek klima-aldaketari aurre egiten 
laguntzen du.

- Euskadiko herritarrek izugarri estimatzen dituzte 
naturak ematen dizkien aisialdi-zerbitzuak.

- Euskadiko dibertsitate naturala 
eta ekosistemen zerbitzuen 

kontserbazioari dagokionez, 
baso naturalek berebiziko 

garrantzia dute.

Ba al zenekien, gizarte, ingurumen, kultura eta ekonomiaren alderdi 
askori dagokienez, naturak onura ugari ekartzen dizkigula?

EUSKADIKO EKOSISTEMEN 
ZERBITZUEN EBALUAZIOA
Ingurumenaren kalitatea nolakoa den, halakoak 
izango dira gure osasuna eta ongizatea.

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE  
Y POLÍTICA TERRITORIAL

ALDAKETA-
ERAGILE 
GLOBALAK
- Lurzoruaren 

erabilera aldatzea
- Kutsadura
- Klima-aldaketa
- Espezie arrotzak 
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Informazio gehiago: http://www.ehu.es/cdsea


