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1. helburua: Aniztasun biologikoaren galera eragiten duten azpiko arrazoiei aurre egitea, dibertsitate biologikoa udalaren eta gizartearen alor 

guztietan sartuz

Ildo estrategikoak Helburu zehatzak Ekintzak

1. I.E. Bioaniztasunaren 
kontserbatzioa udal 
politikan txertatzea

1.1. Bioaniztasuna 
kontserbatzeko eta  hobetzeko 
helburuak eta beharrak udal 
politiketan integratzea.

1.1.1. Udal politikak, planak eta proiektuak eratzean eta udal lurraldeak kudeatzean, bioaniztasuna 
kontserbatzeko helburuak eta beharrak aintzat hartzea.

1.1.2. Bioaniztasunerako Udal Estrategia eta haren ekintza-plana osoko bilkuran onartzea. 

1.1.3. Osoko bilkuran Paisaiaren Europako Hitzarmena sinbolikoki onartzea, haren edukia bere gain 
hartuz eta tokiko esparrura egokituz.

1. I.E. Bioaniztasunaren 
kontserbatzioa udal 
politikan txertatzea

1.2. Bioaniztasunaren 
kontserbazioa bultzatzeko eta 
koordinatzeko mekanismoak 
ezartzea. 

1.2.1. Ingurumen Aholku Kontseiluan berariazko batzorde politiko-teknikoa eratzea, udal eremuan 
estrategiaren eta haren ekintza-planaren aplikazioa berrikusteko. 

1.2.2. Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren helburuen lorpenari eta ekintza-planaren 
ezarpenari buruzko ebaluazio-txostena idaztea.

2. I.E. Udalerriari lotutako 
plan, programa eta 
proiektuen garapena eta 
betetzea egokiro 
ebaluatzea

2.1. Bioaniztasunaren 
kontserbazioari dagokionez, 
Errenterian aplikatzekoak diren 
planen, programen eta 
proiektuen ingurumen-kalitatea 
hobetzea. 

2.1.1. Protokolo bat zehaztea, beste udal sail, administrazio publiko eta sustatzaile batzuek 
eskuragarri izateko udalean bioaniztasunari buruz dagoen informazio guztia.

2.1.2. Udalerriari eragiten dioten eta Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa (IIE) egiten zaien plan, 
programa eta proiektu guztiak ikuskatzea Ingurumeneko Informazio Batzordean.

2.1.3. Udalerrian egikaritzen diren proiektuek bioaniztasunean eragina izan badezakete, neurri 
zuzentzaileak aplikatzea eta adierazle egokien bidez egiaztatzea haien eraginkortasuna eta zaintza-
protokoloak. 

1. Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategiaren 
Ekintza Plana

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategiaren Ekintza Plana
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Ildo estrategikoak Helburu zehatzak Ekintzak

ebaluatzea

2.2. Bioaniztasunari eta haren 
ebaluazioari lotutako 
gaitasunetan trebatzea udal 
teknikariak.

2.2.1. Udal teknikariei eskura jartzea bioaniztasunean dauden eraginak eta haien ebaluazioari 
buruzko prestakuntza etengabea eta informazioa, bai eta bioaniztasunaren kontserbazioari eta 
hobekuntzari buruzkoa ere.  

3. I.E. Baliabide naturalak 
modu jasangarrian eta 
ingurumenari dagokionez 
era arduratsuan 
erabiltzea.

3.1. Sektoreko jasangarritasun-
planak aplikatzea, aztarna 
ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila 
jasangarrietaraino murrizteko. 

3.1.1. Errenteriako aztarna ekologikoa, lehen eta bigarren sektoreko eragile nagusiena eta udalerriko 
herritarrena ebaluatzea eta kuantifikatzea.

3.1.2. Aztarna ekologikoa murrizteko, udal jasangarritasunerako sektoreko planak eratzea, eta 
sortutako kostuak eta aukerak balioztatzea.

3.1.3 Udalerriko energia-sorrerari eta -erabilerari buruzko udal ordenantza bat eratzea eta onartzea.

3.1.4. Añarbeko Uren Mankomunitateari proposatzea uraren fakturan ingurumen-kostuak sartzea, eta 
ingurumen kostuen diru-bilketa kudeatzeko sistema gardena eta moldagarria ezartzea, zerbitzuaren 
sortzaile diren ekosistemen kontserbazioan eta hobekuntzan inbertitzeko.

3.1.5. Lurzoruaren kontsumoa murrizteko, lehendik dauden plangintza mekanismoak aplikatzea, 
udalerriko hiri- eta industria-garapenetan lurra eraginkortasunez birziklatuz. 

3.1.6. Naturgune Babestuetako Turismo Jasangarrirako Europako Gutunari buruzko jardunaldi bat 
antolatzea, eta gutuna Aiako Harria PNan garatu eta aplika dadin bultzatzea. 

3.1.7. Kontsumitzailearen heziketa hobetzeko eta ingurumenarekin adeitsua den kontsumo 
jasangarriaz gehiago kontzientziatzeko plan bat diseinatzea eta aplikatzea.

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategiaren Ekintza Plana
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Ildo estrategikoak Helburu zehatzak Ekintzak

4. I.E. Bioaniztasunaren 
balioaz eta hura hobeto, 
kontserbatu eta modu 
jasangarrian erabiltzeko 
eman daitezkeen pausoez 
jabetzea eta haiek 
hedatzea.

4.1. Herritarrek Errenteriako 
bioaniztasunaz duten ezagutza 
handitzea. 

4.1.1. Komunikazio-plan bat eratzea eta aplikatzea,  honako gai hauei buruzkoa: Errenteriako 
bioaniztasuna, hura kontserbatzearen eta hobetzearen garrantzia, bioaniztasunak dakartzan 
ingurumen- eta gizarte-onurak eta eragiten dioten presio-faktoreak eta mehatxua. 

4.1.2. Ezagunak ez diren espezieenganako sentikortze-kanpaina bat garatzea, interes-eremuen 
seinaleztapena eginez (Rosalia alpina, kakalardo adarduna, okil beltza...).

4.1.3. Eskuorri bat eratzea Errenteriako bioaniztasuna eta haren kontserbazioa eta hobekuntza 
hedatzeko. 

4.1.4. Errenterian dauden Natura 2000 sareko lekuak, helburuak eta kontserbazio-elementuak 
hedatzeko eskuorri bat eratzea 

4.1.5. Errenteriako Lau Haizeta Parkeko helburuak eta kontserbazio-elementuak hedatzeko eskuorri 
bat eratzea.

4.1.6.Herritarrak bioaniztasunaz  eta haren kontserbazioaz eta hobekuntzaz zenbateraino dauden 
kontzientziatuta eta sentikortuta balioztatzea. 

4. I.E. Bioaniztasunaren 
balioaz eta hura hobeto, 
kontserbatu eta modu 
jasangarrian erabiltzeko 
eman daitezkeen pausoez 
jabetzea eta haiek 
hedatzea.

4.2. Herritarrek Errenteriako 
bioaniztasunaren 
kontserbazioan eta hobekuntzan 
gehiago parte har dezaten 
bultzatzea. 

4.2.1. Herri-plataforma bat sortzea eta bultzatzea, eragile sozialak eta ekologistak barne, estrategiari 
lotutako foro iraunkor bat osatu eta Errenteriako bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko 
eztabaida irekia izateko.  

4.2.2. Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa egiteko prozeduretan parte-hartze publikoa erraztea, 
dokumentuak aztertzeko aholku emanez eta Errenteriako bioaniztasunean eragina duten proiektuen 
aurreko alegazioak idazten lagunduz. 

4.2.3. Estrategia honi eta udalerriko bioaniztasunaren kontserbazioari dagokienez, herritarren 
iruzkinak eta iradokizunak jasotzeko zerbitzu bat gaitzea (postontzi berdea). 

4. I.E. Bioaniztasunaren 
balioaz eta hura hobeto, 
kontserbatu eta modu 
jasangarrian erabiltzeko 
eman daitezkeen pausoez 
jabetzea eta haiek 
hedatzea.

4.3. Errenteriako bioaniztasunari 
buruzko informazio zientifikoa 
eta teknikoa heda dadin eta 
herritarren eskura egon dadin 
bultzatzea. 

4.3.1. Udalak kontratatzen dituen lanek bioaniztasunarekin eta baliabide naturalekin lotura izanez 
gero, dibulgazio-dokumentu labur bat emateko betebeharra sartzea. 

4.3.2. Udalaren web-orrian bioaniztasunari buruzko informazio garrantzitsua duen atal bat sortzea. 

4.3.3. Estrategiaren garapenari eta kudeaketa-neurrien aplikazioari buruzko albiste garrantzitsuen berri 
emateko prentsa-oharrak bidaltzea udalak hedabideei. 

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategiaren Ekintza Plana
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2. helburua: Bioaniztasuna osatzen duten elementuak kontserbazio-egoera egokira iristea, habitatak, espezieak eta prozesu ekologikoak babestuz

Ildo estrategikoak Helburu zehatzak Ekintzak

5. I.E. Kudeaketa-esparru 
aktiboa eta eraginkorra 
zehaztea, udalerriko 
natura-eremu babestuetako 
bioaniztasuna 
kontserbatzeko (Aiako 
Harriako KGBa eta PNa)

5.1. Udalerriko eremu natural 
babestuetan dagozkion 
kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro 
eratzea, onartzea eta 
aplikatzea. 

5.1.1. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzea Aiako Harria PNa Erabili eta 
Kudeatzeko Plan Zuzentzailea (EKPZ) berrikusteko, eguneratzeko eta onartzeko, Europako araudia 
aplikatzeak dakartzan betebeharrak barne. 

5.1.2. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskaera justifikatua egitea Aiako Harria 
PNaren mugak berrikusteko eta zabaltzeko. 

5.1.3. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskaera justifikatua egitea Aiako Harria 
PNaren eremu-banaketan Añarbe Baso Erreserba gisa sartzeko proposamenari baiezkoa emateko. 

5.1.4. Eusko Jaurlaritzari eskatzea ES21200014 Aiako Harria Batasunaren Intereseko Eremua 
Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) izendatzeko, eta beharrezko kudeaketa-neurriak onartzea, 43/92/
EE zuzentarauan zehaztutako betebeharren arabera.  

5.1.5.  GFAri eskatzea modu eraginkorrean garatzeko Aiako Harria PNko patronatuari dagozkion 
eginkizunak, Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 32. artikuluan zehaztuak.

5.1.6. GFAri eskatzea giza baliabide eta baliabide material nahikoez hornitzeko, Aiako Harria 
PNarentzat eta Aiako Harria Kontserbazio Bereziko Eremuarentzat legez ezarritako helburuak 
betetzen direla bermatzeko. 

5.1.7. GFAri eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Departamentuari eskatzea udalerriko Naturgune 
Babestuen kudeaketaren eraginkortasuna ebaluatzeko, eta ebaluazioen emaitzak eta gomendioak 
aplika daitezen. 

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategiaren Ekintza Plana
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Ildo estrategikoak Helburu zehatzak Ekintzak

6. I.E. Errenteriako Hiri 
Antolamendurako Plan 
Orokorraren barruan 
dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu 
proaktiboan eta 
eraginkorrean 
administratzea, eta haien 
babesa bermatzea

6.1. Bioaniztasunarentzat 
garrantzitsuak diren eremuen 
udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea. 

6.1.1. Errenteriako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean (HAPO) dauden Babeseko Baso Eremuen 
mugak berrikusi eta doitzea. 

6.1.2. Errenteriako HAPOan dauden Paisaia Balio Handiko Guneak mugatzea.

6.1.3. Babeseko Baso Eremuetako erabileren eta jardueren arau-esparrua garatzea eta Errenteriako 
HAPOan sartzea, mugaketa berriarekin batera.

6.1.4. Paisaia Balio Handiko Eremuetako erabileren eta jardueren arau-esparrua garatzea eta 
Errenteriako HAPOan sartzea, haien mugaketarekin batera. 

6.1.5. Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNaren arteko Eskualdeko Korridore Ekologikoko 
erabileren eta jardueren arau-esparrua garatzea eta Errenteriako HAPOan sartzea, haien 
mugaketarekin batera.

6.1.6. Katalogoko Zuhaitz Babestuak kontserbatzeko eta babesteko araudi-proposamena eratzea eta 
Errenteriako HAPOan sartzea. 

6.1.7. Aizpitarteko Paisaia Balio Handiko Eremua mugatzea, paisaiaren kalitateari eta hauskortasunari 
buruzko azterketaren emaitzen arabera. 

6.1.8. Kudeaketa-organo bat sor dadin bultzatzea, Lau Haizetako Plan Bereziaren aplikazioa eta alor 
horretan bioaniztasuna berreskuratzeko eta kontserbatzeko garatzen diren neurriak zuzentzeko eta 
berrikusteko. 

6.1.9. Lau Haizeta parkearen mugaketa berrikusi eta doitzea.

6.1.10. Kudeaketa-elementu gakoetan oinarrituz, Errenteriako Babes Bereziko Eremuen kudeaketaren 
helburuak azaldu eta argitara ematea, eta beharrezko neurriak ezartzea gune horien kontserbazio-
egoera ona lortzeko eta mantentzeko.  

6.1.11. Errenteriako Babes Bereziko Eremuen kudeaketaren eraginkortasuna ebaluatzea, eta 
ebaluazioen emaitzak eta gomendioak aplikatzen direla ziurtatzea. 

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategiaren Ekintza Plana
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Ildo estrategikoak Helburu zehatzak Ekintzak

7. I.E. Bioaniztasunerako 
interesekoak diren udal 
eremuen koherentzia eta 
funtzionaltasun 
ekologikoak hobetzea eta 
mantentzea

7.1. Errenteriako eremu 
babestuen egonkortasun 
ekologikoa eta funtzionala 
hobetzea. 

7.1.1. Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNaren arteko Eskualdeko Korridore Ekologikoa 
diseinatzea eta egokitzea.

7.1.2. Astigarragako Udalari udalerri horretan Eskualdeko Korridore Ekologikoaren aukera azter dezan 
proposatzea, kudeaketarako koordinazioa bultzatuz. 

7.1.3. Erakunde arteko lantalde bat osa dadin bultzatzea mendebaldeko Pirinioen eta Aralarren artean 
Eskualdeko Korridore Ekologiko bat eratzeko, eta hura programa komunitarioen bidez garatzeko 
aukera aztertzea. 

7.1.4. Eskualdeko Korridore Ekologikoan dauden lursailen jabeentzat diru-laguntza lerro bat sortzea, 
konektagarritasun ekologikoari laguntzen dioten ekintzak garatzeko. 

8. I.E. Errenteriako habitat 
naturalen kontserbazioaren 
egoera ona lortzea eta 
mantentzea

8.1. Errenteriak kontserbatzeko 
ardurapean dituen habitatak 
egokiro babestea. 

8.1.1. Donostiako Udalari proposatzea Oberan-Errekabeltzen dauden bertako basoak Añarbeko 
Erreserbaren proposamenean sartzea.

8.1.2. Errenteriako udalerriaren mugatik harantzago ere bertako basoak badirenez, Errenteria, 
Oiartzun, Hernani, Astigarraga eta Donostiako udalek udal arteko batzorde tekniko bat sor dadin 
bultzatzea, bertako basoak babesteko eta kudeatzeko ekintzen koherentzia koordinatzeko eta 
hobetzeko. 

8.1.3. Artamugarriko hariztiari Berezko Bilakaera Eremu izaera ematea, eta zenbait zuhaitz exotikoren 
presentzia ezabatzeko esku-hartzeak egitea. 

8. I.E. Errenteriako habitat 
naturalen kontserbazioaren 
egoera ona lortzea eta 
mantentzea

8.2. Errenteriak kontserbatzeko 
ardurapean dituen habitatak 
ekologikoki hobetzeko 
kudeaketa aplikatzea. 

8.2.1. Lau Haizeta parkean (Errenteria) arriskuan dauden florako eta faunako espezieentzat (uretakoak 
nahiz basokoak) interesekoak diren habitatak lehengoratzeko ingurumen-proiektua egikaritzea, 
Natura 2000 saretik kanpoko eremu babestuetan baso-bioaniztasuna areagotzeko.

8.2.2. Aizpitarte Babes Zorrotza duen Baso Eremurako interesekoak diren baso-habitat eta -espezieen 
kontserbazio-egoera hobetzeko proiektu bat idaztea eta egikaritzea.

8.2.3. Añarbeko Harizti eta Pagadiak Babes Zorrotza duten Baso Eremurako interesekoak diren baso-
habitat eta -espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko proiektu bat idaztea eta egikaritzea.

8.2.4. Mendi publikoetako abeltzaintza-ustiapenerako itxiturak ezartzea jarduera baimendu den 
lekuetan, basoek hartzen duten azaleratik kanpo uzteko. Horrela, haien birsortze naturala eta mendi-
larreen ezarpena erraztuko dira.

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategiaren Ekintza Plana
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Ildo estrategikoak Helburu zehatzak Ekintzak

8.3. Bertako basoen azalera 
handitzea, eta haien 
funtzionaltasun ekologikoa 
hobetzea. 

8.3.1. Udalak, mendiaren jabea den aldetik, plan bat eratzea GFArekin elkarlanean, Añarbe Erabilera 
Publikoko Mendian espezie exotikoen baso-sailak lehentasunez eta pixkanaka kentzeko, eta haien 
ordez bertako basoak landatzeko. 

8.3.2. Ameztien egungo egoera ebaluatzea, haien azalera lurraldearen potentzialtasunera hurbiltzeko 
ekintzak egikaritzea eta haien kontserbazio-egoera hobetzea.

8.3.3. Lehentasunezko programa bat ezartzea, Errenteriako bioaniztasuna hobetzeko eta 
kontserbatzeko interesekoak diren lurren jabeekin lurra zaintzeko hitzarmenak egiteko edo lurrak 
erosteko.

9. I.E. Errenteriako 
intereseko espezieen 
kontserbazioaren egoera 
ona lortzea eta mantentzea

9.1. Arriskuan dauden 
eskualdeko espezieen 
populazioen kudeaketa hobeto 
planifikatzea. 

9.1.1. Eusko Jaurlaritzari eta GFAri eskatzea Errenterian dauden EAEko espezie mehatxatu guztiak 
(Galzorian eta Kalteberak) berreskuratzeko planak idazteko, onartzeko eta aplikatzeko.

9.1.2. GFArekin elkarlanean jardutea ex situ kontserbazio-estrategietan.

9. I.E. Errenteriako 
intereseko espezieen 
kontserbazioaren egoera 
ona lortzea eta mantentzea

9.2. EAEn arriskuan dauden 
espezieen kontserbazio-egoera 
hobetzeko kudeaketa bat 
aplikatzea Errenterian. 

9.2.1. GFAri eskatzea berehala neurri aktiboak har ditzan udalerriaren inguruko herrietan dauden 
espezie mehatxatuak —Errenterian galduak (muturluze piriniarra eta bisoi europarra)— 
berreskuratzeko eta kontserbazio-egoera onean mantentzeko.  

9.2.2. GFAri eskatzea Segurtasun Eremu izendatzeko Añarbe Erabilera Publikoko Mendia (EPM) eta 
Errenteriako Babes Bereziko Eremuetan dauden lurrak,  bai eta jarduera zinegetikoak debekatzeko 
ere. 

9.2.3. Aizpitarteko kobazuloetako itxiturak egokitzea, kiropteroekiko bateragarritasuna bermatzeko. 

10. I.E. Errenteriako 
bioaniztasunaren 
kontserbazioa egokiro 
kudeatzeko ezagutza 
nahikoa eskuratzea

10.1. Errenteriako 
bioaniztasunari buruzko 
ezagutza hobetzea, espezieak, 
habitatak eta prozesu 
ekologikoak barne. 

10.1.1. Udalerriko flora eta fauna mehatxatuarentzako kudeaketa-proposamenei eta lokalizazioari 
buruzko ikerketa-lanak osatzea, espezie potentzialen berariazko prospekzioa eginez. 

10.1.2. Errenteriako bioaniztasunaren segimendua egiteko epe luzeko plan bat diseinatzea eta 
aplikatzea, epe luzera lortu beharreko helburuak eta joerak aztertzeko. 

10.1.3. Errenteriako bioaniztasunari buruzko datu-base geoerreferentziatu bat diseinatzea eta abian 
jartzea, herriko habitat eta espezieei buruz eratzen den informazio guztia biltzeko eta eguneratzeko 
mekanismo eraginkorrak erabiliz. 
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Ildo estrategikoak Helburu zehatzak Ekintzak

nahikoa eskuratzea

10.2. Errenteriako Udalaren eta 
bioaniztasuna ikertzen duten 
erakundeen artean lankidetza 
eta koordinazioa izateko 
harreman eraginkorrak 
ezartzea.

10.2.1. Bioaniztasunaren inguruan erabat edo zati batean Errenterian  lan egiten duten (edo egin 
lezaketen) ikerketa-zentroak identifikatzea eta haiekin elkarlanerako hitzarmenak egin daitezen 
bultzatzea. 

10.2.2. Errenteriako bioaniztasuna ikertzeko lehentasunezko gaiei buruzko txosten bat igortzea 
identifikatutako ikerketa-taldeei, eta gai horiek garatzeko erraztasunak ematea. 

10.2.3. Bi urtetik behin mintegi bat antolatzea kudeatzaile eta ikertzaileekin, EAEko bioaniztasunaren 
kudeaketan eta kontserbazioan aplikatutako ikerketa-esperientziak aztertzeko. 
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3. helburua: Bioaniztasunak guztiontzat dakartzan onurak areagotzea

Ildo estrategikoak Helburu zehatzak Ekintzak

11. I.E. Hiri-plangintzako 
tresnetan integratzea 
bioaniztasunaren 
kontserbazioa

11.1. Plangintzan, eraikuntzan 
eta birgaitzeetan hiri-
bioaniztasuna babesteko eta 
hobetzeko ahalmena 
areagotzea. 

11.1.1. Etorkizuneko hiri-garapenetan, berdeguneetan eta eraikinetan bioaniztasunaren aldeko 
irizpideak sartzea Errenteriako HAPOaren hurrengo berrikusketan.

11.1.2. Udalsarea 21ekin elkarlanean, hiri-bioaniztasuna babesteko eta hobetzeko gida bat eratzea.

11.1.3. Hiri-inguruneko bioaniztasunari buruzko mintegi bat antolatzea plangintza-egileentzat, 
kudeatzaileentzat eta udal politikarientzat. 

11.1.4. Udaletxean bioaniztasuna laguntzeko eta babesteko birgaitze-lanak, informazioa eta 
gomendioak jartzea halakoak eskatzen dituztenen eskura (materialak, babeslekuak, denboraldi 
kritikoak, etab.). 

12. I.E. Errenteriako Gune 
Libreen Sisteman 
bioaniztasunaren alde 
egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera 
ematea

12.1. Berdeguneen eta udal 
parkeen kudeaketa egokitzea, 
bioaniztasunarentzat duten 
balioa handitzeko. 

 12.1.1. Garatzeko dauden hiru parkeen diseinuan eta egikaritzean (J.A. Barandiaran parkea, ET/FVko 
parkea eta, batez ere,  Gamongoa parkea) bioaniztasunaren aldeko irizpideak sartzea.

12.1.2. Parke eta lorategietako erabilerari buruzko eskuliburu bat idaztea, bioaniztasuna 
kontserbatzea eta hobetzea xede duena, eta hura lorategi eta berdegune pribatuetan erabil dadin 
sustatzea.

12.1.3. Bioaniztasunarekin bateragarria den berdegune eta parkeen kudeaketan trebatzeko ikastaro 
bat antolatzea Errenteriako Gune Libreen Sistemarekin lotura duten udal langileentzat eta 
enpresentzat.

12. I.E. Errenteriako Gune 
Libreen Sisteman 
bioaniztasunaren alde 
egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera 
ematea

12.2. Errenteriako Gune 
Libreen Sisteman egun dauden 
balioak mantentzea eta 
hobetzea.  

12.2.1. Udal parkeetako bioaniztasuna integratu, hobetu eta bateragarri egiten duen proiektu bat 
eratzea eta egikaritzea, arreta berezia jarriz Arramendi parkearen eta egiteko dagoen Gamongoa 
parkearen arteko konektagarritasun ekologikoan.

12.2.2. Erabilera Plan bat eratzea, Errenteriako Gune Libreen Sistemako espezie exotikoak ezabatzeko 
eta kontrolatzeko eta pixkanaka bioaniztasunarentzat baliotsuak diren bertako espezieekin 
ordezkatzeko.  
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Ildo estrategikoak Helburu zehatzak Ekintzak

12.3. Herritarrei hiriko 
berdeguneetarako sarbidea 
erraztea, eta ingurumenaren 
alorrean hezteko eta 
sentikortzeko gune horiek 
duten gaitasuna optimizatzea. 

12.3.1. Pontika, Fanderia, Lartzabal, Arramendi eta Alabergako parkeetan ingurumen-heziketarako eta 
-interpretaziorako ekipamenduen proiektu bat eratzea eta egikaritzea.  

12.3.2. Errenteriako Gune Libreen Sistemako oinezkoen bide-sarea hobetzea eta garapen berriek 
berdegune guztietan oztoporik gabeko sarbideak izan ditzaten ziurtatzea. 

13. I.E. Gune eta habitat 
narriatuen funtzionaltasun 
ekologikoa hobetzea

13.1. Funtzionaltasun 
ekologikoa hobetzeko eta 
bioaniztasuna kontserbatzeko 
ahalmena  duten eremu 
narriatuak berreskuratzea 
(hirikoak nahiz hiri-
ingurukoak).  

13.1.1. Narriatuta dauden hiriko eta hiri inguruko eremuak funtzionaltasun ekologikorako 
berreskuragarriak badira edo hiri-proiektuetan berdegune izateko egokiak badira, haien inbentario bat 
osatzea.

13.1.2. Berreskuratzeko potentzialtasuna duten eremu narriatuak identifikatuta, haiek ekologikoki 
lehengoratzeko eta hobetzeko proiektu bat eratzea eta egikaritzea.  

13. I.E. Gune eta habitat 
narriatuen funtzionaltasun 
ekologikoa hobetzea

13.2. Oiartzun ibaiak 
Errenterian egiten duen bide-
zatiaren funtzionaltasun 
ekologikoa berreskuratzea. 

13.2.1. Oiartzun ibaiak Errenterian duen tartean ingurumena berreskuratzeko eta haren bioaniztasuna 
hobetzeko proiektu bat idaztea. 

14. I.E. Errenteriako 
udalerriaren egonkortasun 
ekologikoa eta funtzionala 
hobetzea

14.1. Errenterian 
konektagarritasun ekologikoa 
eragozten edo murrizten duten 
gabeziak ezabatzea. 

14.1.1. Tellegiñetan iragazkortasun ekologikorako proiektu bat egikaritzeko bideragarritasun teknikoa 
aztertzea, eta, bideragarria izanez gero, proiektua idaztea eta egikaritzea. 

14.1.2. Faunarentzako eremu sentikorrei eta gune beltzei buruzko datu-base geoerreferentziatua 
garatzea eta abian jartzea. 
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Ildo estrategikoak Helburu zehatzak Ekintzak

14. I.E. Errenteriako 
udalerriaren egonkortasun 
ekologikoa eta funtzionala 
hobetzea

14.2. Errenteriako ibai-sistemen 
funtzionaltasun ekologikoa 
hobetzea, eta ibai-ekosistemen 
ordezkaritza nahikoa eta ondo 
kontserbatua mantentzea.   

14.2.1. Kantauriko Ur Konfederakundeari (KUK) eskatzea Urumea ibaian Arranbide II eta Askasu 
zentralekin lotutako oztopoak iragazkortzeko, eta egokitzapena egiteko teknika naturalak eta inpaktu 
txikiko ingurumen-teknologia erabil ditzan proposatzea.

14.2.2. URAri eta KUKi eskatzea udalerrian Jabetza Publiko Hidraulikoa mugarritzea.  

14.2.3. Kontserbazio-egoera egokia izateagatik espezie mehatxatuak edo intereseko habitatak bizi 
daitezkeen ibai eta erreken tarteak identifikatzea eta ezaugarritzea.

14.2.4. URAri eta KUKi eskatzea gutxienez Jabetza Publiko Hidraulikoko zortasun-eremuan haltzadi 
kantauriarra lehengora dezan, ibai-sistemetan landaredi-tarte jarraituak izateko.   

14.2.5. Errenteriako ibai-sistemetako ur-emakidetarako eta isuriak egiteko baimenetarako baldintzak 
benetan betetzeko eskatzea URAri eta KUKi.

14.2.6. Borondatezko kontserbazio-hitzarmenak sustatzea jabe partikularrekin, ibilguaren bi aldeetan 
10 m-ko tartea landu gabe uzteko eta haltzadi kantauriarra lehengoratzeko neurriak garatzeko.                    
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4. helburua: Bioaniztasunaren gaineko zuzeneko presioak murriztea, eta baliabide naturalen erabilera jasangarria bultzatzea

Ildo estrategikoak Helburu zehatzak Ekintzak

15. I.E. Bioaniztasunaren 
kontserbazioarekin eta 
hobekuntzarekin 
bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, 
eta basogintza-jarduerak 
eta ereduak laguntzea

15.1. Bioaniztasunaren 
hobekuntzarekin eta 
kontserbazioarekin 
bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza- eta 
basogintza-jardunbideak 
sustatzea.

15.1.1. Nekazari, baso-jabe eta abeltzainentzat informazio-gune bat eratzea, bioaniztasunaren 
kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren landa- eta ingurumen-neurriak eta 
aurreikusitako finantziazioa azaltzeko. 

15.1.2. Lurraldeak ematen dituen zerbitzu ekosistemikoak mantentzea eta lehengoratzea sustatzeko, 
Ingurumen Zerbitzuengatik Ordaintzeko Sistema pilotu bat diseinatzea eta hura udalerrian txertatzeko 
bideragarritasuna ebaluatzea. 

15.1.3. Nekazaritza-elkarteekin elkarlanean, eskualdean prestakuntza programa bat antolatzea landa- 
eta ingurumen-neurrietan eta nekazaritza-, abeltzaintza- eta baso-ustiategiek bioaniztasuna babesteko 
duten gaitasuna hobetzeko moduetan trebatzeko. 

15.1.4. Nekazaritza eta basogintza bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin 
bateratzen duten jardunbide egokien adibideak hedatzea udalaren web-orriaren bidez. 

15. I.E. Bioaniztasunaren 
kontserbazioarekin eta 
hobekuntzarekin 
bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, 
eta basogintza-jarduerak 
eta ereduak laguntzea

15.2. Nekazaritza-, 
abeltzaintza- eta basogintza-
jarduerek bioaniztasunean 
dituzten inpaktu negatiboak 
murriztea, eta positiboak 
bultzatzea.

15.2.1. GFAri eskatzea basogintzako diru-laguntzak jasotzeko baldintzetako bat izatea ingurumen-
konpromiso proportzionalak hartzea. 

15.2.2. GFAri eskatzea bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez ingurumen-irizpide argiak ezar 
ditzan basogintzako diru-laguntzetarako aginduetan.

15.2.3. Errenteria Laborantza Transgenikorik Gabeko Eremua izendatzea. 

16. I.E. Bioaniztasunari 
eragindako inpaktu 
negatiboak arintzea eta 
konpentsatzea

 

16.1. Bioaniztasunarentzat 
kaltegarriak diren laguntza-
programak identifikatzea, 
aldatzea edo pixkanaka 
ezabatzea eta pizgarri 
positiboak modu eraginkorrean 
txertatzea. 

16.1.1. Azken urteotan udalerrian aplikatutako diru-laguntzetatik bioaniztasunarentzat kaltegarri izan 
direnak zenbatestea, irizpide estandarizatuak erabiliz. 

16.1.2. Azken urteotan udalerrian garatu eta aplikatu diren bioaniztasunarentzako pizgarri positiboen 
kopurua eta motak kalkulatzea, eta haien eraginkortasuna ebaluatzea. 

16.1.3. Lehentasunezko ekintza-planak egiteko eskatzea GFAri eta Eusko Jaurlaritzari, 
bioaniztasunarentzat kaltegarri diren identifikatutako diru-laguntzak ezabatzeko edo aldatzeko eta 
pizgarri positibo berriak garatu eta aplikatzeko.

16.1.4. Agrosistemetako bioaniztasuna mantentzeari dagokionez aldaketa kaltegarria eragiten duten 
laborantzen diru-laguntzak berariaz ezabatzeko eskatzea GFAri.  
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Ildo estrategikoak Helburu zehatzak Ekintzak

16.2. Ingurumen-
erantzukizunaren printzipioa 
aplikatzea, bioaniztasunean 
eragiten diren inpaktu 
negatiboak arintzeko edo 
konpentsatzeko.

16.2.1. Udalerriko sektore ekonomiko nagusiak eta bioaniztasunean duten inpaktua identifikatzea, eta 
neurriak proposatzea beharrezkoa denean haien ondorioak arintzeko. 

16.2.2. Planek edo proiektuek bioaniztasunean eragindako ingurumen-inpaktuak konpentsatzeko 
bideak ezartzea.  

16.3. Baimendutako jarduerei 
dagokienez, bioaniztasunari 
lotuta bete behar dituzten 
baldintzei lekuan bertan egiten 
zaien kontrola hobetzea.

16.3.1. Administrazio eskudunei eskatzea lurrak lekuan bertan kontrolatzeko eta ingurumen-
inpaktuari buruzko adierazpenetan ezarritako neurri zuzentzaileen eraginkortasuna ebaluatzeko.  

16.3.2. Udaltzaingoarentzat berariazko prestakuntza-programa bat ezartzea, naturaren 
kontserbazioarekin lotutako legeria betetzen dela zaintzea xede duena. 

16.3.3. Gutxienez baldintzapean baimendutako jardueren eta ukatutako jardueren %50 betetzen dela 
lekuan bertan egiaztatzea. 

17. I.E. Espezie exotiko 
inbaditzaileek 
bioaniztasunean duten 
inpaktua murriztea

17.1. Neurri aktiboak garatzea 
udalerriko espezie exotiko 
inbaditzaileak ezabatzeko eta/
edo kontrolatzeko. 

17.1.1. Eusko Jaurlaritzarekin eta GFArekin elkarlan aktiboan jardutea espezie exotiko inbaditzailerik 
ez sartzeko neurriak aplikatzeko, bai eta espezie horiek ezabatzeko eta kontrolatzeko programetan 
ere. 

17.1.2. Errenteriako espezie inbaditzaileen aurkako Ekintza Plana idaztea, onartzea eta abian jartzea. 
Plan horretan, espezie eta jarduera arriskutsuak kudeatzeko eta erabiltzeko gidalerroak ezartzea, 
haiek ugaltzea saihesteko, murrizteko edo ezabatzeko.   

17.1.3. Lurrak mugitu edo inerteen bidezko betelana egiteko baimena emateko baldintza gisa 
landare-berritze proiektu bat onartzea Udal Zerbitzuek.

17.1.4. GFAri eskatzea ezezkoa eman diezaien arrain-hazkuntzaren eta ehizaren helburuetarako 
espezie exotikoak nahiz genotipo aloktonodunak sartzeko, birsartzeko edo birpopulatzeko baimen-
eskaerei.  
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113 ekintzak osatzen dute Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren Ekintza-Plana. Haietatik 
%54,86 lehentasunezkoak dira (1. taula), batez ere naturgune babestuen kudeaketari lotutakoak, hala 
nola Parke Naturalean Añarbe Erreserba Eremua izendatzea, konektagarritasun ekologikoa, habitat 
naturalen kontserbazio-egoera hobetzea edo Oiartzun ibaiaren konektagarritasun ekologikoaren 

funtzionaltasuna berreskuratzea.

Helburua Ildo 
Estrategikoa

Ekintzak Lehentasun 
handia

Lehentasun 
ertaina

Lehentasun 
txikia

1 I.E.1 5 3 2 01

I.E.2 4 1 3 0

1

I.E.3 7 0 4 3

1

I.E.4 12 9 2 1

2 I.E.5 7 7 0 02

I.E.6 11 9 2 0

2

I.E.7 4 2 1 1

2

I.E.8 10 7 3 0

2

I.E.9 5 2 2 1

2

I.E.10 6 2 1 3

3 I.E.11 4 1 0 33

I.E.12 7 1 5 1

3

I.E.13 3 2 1 0

3

I.E.14 8 7 1 0

4 I.E.15 7 2 3 24

I.E.16 9 5 4 0

4

I.E.17 4 2 2 0

TotalTotal 113 62 36 15

1. taula. Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren Ekintza-Planeko ekintzak.

2. Ekintza-plana hedatzea
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Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategiaren Ekintza 
Planeko ekintzen garapena, ondorengo informazioa azaltzen duten fitxetan adierazten da:

Ekintzaren izenburuaEkintzaren izenburuaEkintzaren izenburua

Ekintzaren ildo estrategikoaEkintzaren ildo estrategikoaEkintzaren ildo estrategikoa

Ekintzaren helburu zehatzaEkintzaren helburu zehatzaEkintzaren helburu zehatza

Loturak:

Udal Ingurumen Estrategiarekin (UIE).
Errenteriako Iraunkortasunaren aldeko Ekintza Planarekin (TA 21).

Loturak:

Udal Ingurumen Estrategiarekin (UIE).
Errenteriako Iraunkortasunaren aldeko Ekintza Planarekin (TA 21).

Loturak:

Udal Ingurumen Estrategiarekin (UIE).
Errenteriako Iraunkortasunaren aldeko Ekintza Planarekin (TA 21).

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Ekintzaren definizioa eta oinarrizko ezaugarriak.Ekintzaren definizioa eta oinarrizko ezaugarriak.Ekintzaren definizioa eta oinarrizko ezaugarriak.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

Beharrezkoa denean, ekintza gauzatzeko irizpide lagungarri eta eta gomendagarriak gehitzen diraBeharrezkoa denean, ekintza gauzatzeko irizpide lagungarri eta eta gomendagarriak gehitzen diraBeharrezkoa denean, ekintza gauzatzeko irizpide lagungarri eta eta gomendagarriak gehitzen dira

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Lehentasuna Estrategiaren 
helburuak lortzeko ekintza 
guztien bururatzen beharrearen 
arabera izendatzen da, nahiz eta 
eskumenak eta eskugarri diren 
giza zein material baliabideak 
mugatuak diren jakin.

Handia: Ezinbestekoak eta 
premiazkoak

Ertaina: Ezinbestekoak eta ez 
premiazkoak

Txikia: Gomendagarriak eta ez 
premiazkoak

Berehalakoa: 2013. urtean burutu 
beharkoak.

Motza: 2015. urtea aurretik hasi 
edo burutu beharrekoak.

Ertaina: 2017. urtea aurretik hasi 
edo burutu beharrekoak.

Ekintza puntualak

Ekintza periodikoak. 
Maiztasuna zehazten da.

Ekintza iraunkorrak

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

Ekintza gauzatzeak edo ezartzeak 
sortuko duen kostua

Ekintza garatu edota zuzentzeko 
arduraduna

Ekintzaren garapena edo 
arrakastarekin erlazionatuta 
egon daitezkeen beste erakunde 
batzuen aurreikuspena
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1. helburua: Aniztasun biologikoaren galera eragiten duten azpiko arrazoiei aurre egitea, 
dibertsitate biologikoa udalaren eta gizartearen alor guztietan sartuz

1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea

1.1.1. ekintza. Udal politikak, planak eta proiektuak eratzean eta udal lurraldeak kudeatzean, 
bioaniztasuna kontserbatzeko helburuak eta beharrak aintzat hartzea.  
1.1.1. ekintza. Udal politikak, planak eta proiektuak eratzean eta udal lurraldeak kudeatzean, 
bioaniztasuna kontserbatzeko helburuak eta beharrak aintzat hartzea.  
1.1.1. ekintza. Udal politikak, planak eta proiektuak eratzean eta udal lurraldeak kudeatzean, 
bioaniztasuna kontserbatzeko helburuak eta beharrak aintzat hartzea.  

1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea

1.1. Helburu zehatza. Bioaniztasuna kontserbatzeko eta  hobetzeko helburuak eta beharrak udal 
politiketan integratzea
1.1. Helburu zehatza. Bioaniztasuna kontserbatzeko eta  hobetzeko helburuak eta beharrak udal 
politiketan integratzea
1.1. Helburu zehatza. Bioaniztasuna kontserbatzeko eta  hobetzeko helburuak eta beharrak udal 
politiketan integratzea

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.1

TA 21: 
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.1

TA 21: 
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.1

TA 21: 
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Bioaniztasunaren kontserbazioa eta hobekuntza udal politika guztietan onartu eta aintzat hartuko da.

Errenteriako Udalak bioaniztasunaren kontserbazioarekin duen konpromisoa dela eta, hura interes 
publikoko ondare gisa integratu behar da udal politika ororen zehaztapenean.   

Bioaniztasunaren kontserbazioa eta hobekuntza udal politika guztietan onartu eta aintzat hartuko da.

Errenteriako Udalak bioaniztasunaren kontserbazioarekin duen konpromisoa dela eta, hura interes 
publikoko ondare gisa integratu behar da udal politika ororen zehaztapenean.   

Bioaniztasunaren kontserbazioa eta hobekuntza udal politika guztietan onartu eta aintzat hartuko da.

Errenteriako Udalak bioaniztasunaren kontserbazioarekin duen konpromisoa dela eta, hura interes 
publikoko ondare gisa integratu behar da udal politika ororen zehaztapenean.   

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Iraunkorra

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Tokiko Gobernu Batzordea Batzorde informatiboak

3. Ekintza fitxak
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1.1.2. ekintza. Bioaniztasunerako Udal Estrategia eta haren ekintza-plana osoko bilkuran onartzea. 1.1.2. ekintza. Bioaniztasunerako Udal Estrategia eta haren ekintza-plana osoko bilkuran onartzea. 1.1.2. ekintza. Bioaniztasunerako Udal Estrategia eta haren ekintza-plana osoko bilkuran onartzea. 

1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea

1.1. Helburu zehatza. Bioaniztasuna kontserbatzeko eta  hobetzeko helburuak eta beharrak udal 
politiketan integratzea
1.1. Helburu zehatza. Bioaniztasuna kontserbatzeko eta  hobetzeko helburuak eta beharrak udal 
politiketan integratzea
1.1. Helburu zehatza. Bioaniztasuna kontserbatzeko eta  hobetzeko helburuak eta beharrak udal 
politiketan integratzea

Loturak:
UIE:

- L.1, P1.1

TA 21: 
- L.E.5, P5.1

Loturak:
UIE:

- L.1, P1.1

TA 21: 
- L.E.5, P5.1

Loturak:
UIE:

- L.1, P1.1

TA 21: 
- L.E.5, P5.1

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Estrategia Errenteriako bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko funtsezko tresna denez, hura legez 
onartu eta bereganatuko du udalak, eta gainerako politiketan integratuko du. 
Estrategia Errenteriako bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko funtsezko tresna denez, hura legez 
onartu eta bereganatuko du udalak, eta gainerako politiketan integratuko du. 
Estrategia Errenteriako bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko funtsezko tresna denez, hura legez 
onartu eta bereganatuko du udalak, eta gainerako politiketan integratuko du. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Bioaniztasunerako Udal Estrategiaren onarpena eta haren edukiak argitara eman behar dira. 
* Bioaniztasunerako Udal Estrategiaren onarpenak konpromiso zehatzak dakartza berarekin, bai eta 

egutegia eta aurrekontua ere (ahal denean).
* Ezinbestekoa da 2013rako Errenteriako Udalak ekintza-plana bere gain hartzea eta aplikatzen hastea, 

estrategian ezarritako helburu eta jomugekin bat egiteko. 
* Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren

* Bioaniztasunerako Udal Estrategiaren onarpena eta haren edukiak argitara eman behar dira. 
* Bioaniztasunerako Udal Estrategiaren onarpenak konpromiso zehatzak dakartza berarekin, bai eta 

egutegia eta aurrekontua ere (ahal denean).
* Ezinbestekoa da 2013rako Errenteriako Udalak ekintza-plana bere gain hartzea eta aplikatzen hastea, 

estrategian ezarritako helburu eta jomugekin bat egiteko. 
* Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren

* Bioaniztasunerako Udal Estrategiaren onarpena eta haren edukiak argitara eman behar dira. 
* Bioaniztasunerako Udal Estrategiaren onarpenak konpromiso zehatzak dakartza berarekin, bai eta 

egutegia eta aurrekontua ere (ahal denean).
* Ezinbestekoa da 2013rako Errenteriako Udalak ekintza-plana bere gain hartzea eta aplikatzen hastea, 

estrategian ezarritako helburu eta jomugekin bat egiteko. 
* Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Alkatetza
Udal Osoko Bilkura
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1.1.3. ekintza. Osoko bilkuran Paisaiaren Europako Hitzarmena sinbolikoki onartzea, haren edukia bere 
gain hartuz eta tokiko esparrura egokituz.   
1.1.3. ekintza. Osoko bilkuran Paisaiaren Europako Hitzarmena sinbolikoki onartzea, haren edukia bere 
gain hartuz eta tokiko esparrura egokituz.   
1.1.3. ekintza. Osoko bilkuran Paisaiaren Europako Hitzarmena sinbolikoki onartzea, haren edukia bere 
gain hartuz eta tokiko esparrura egokituz.   

1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea

1.1. Helburu zehatza. Bioaniztasuna kontserbatzeko eta  hobetzeko helburuak eta beharrak udal 
politiketan integratzea
1.1. Helburu zehatza. Bioaniztasuna kontserbatzeko eta  hobetzeko helburuak eta beharrak udal 
politiketan integratzea
1.1. Helburu zehatza. Bioaniztasuna kontserbatzeko eta  hobetzeko helburuak eta beharrak udal 
politiketan integratzea

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.1

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.1

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.1

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Estatuei dagokie hitzarmena berrestea; beraz, sinbolikoki onartuko du udalak, baina haren edukia bere 
gain hartu eta tokiko esparrura egokituko du.

Europako Kontseiluak 2004an jarri zuen abian Paisaiaren Europako Hitzarmena, eta Europako paisaien 
babesa, kudeaketa eta antolamendua bultzatzea du helburu nagusi. Hitzarmen horrek herrian, eskualdean, 
nazioan eta nazioartean Europako paisaiak babesteko, planifikatzeko eta kudeatzeko politikak eta neurriak 
ezartzera bultzatzen ditu agintari publikoak. Helburua da paisaiaren kalitatea kontserbatzea eta hobetzea, 
eta herritarrek, erakundeek eta tokiko agintariek paisaiaren balioa eta garrantzia aitortzea eta horri lotutako 
erabaki publikoetan parte hartzea.

Aurreko beste hitzarmen batzuen aldean, honek baditu zenbait berrikuntza garrantzitsu; izan ere, kultura-
ondarea eta natura-ondarea kontzeptuek bat egiten dute, lehen aldiz, paisaiaren ikuspegi integral batean, 
alderdi naturalak eta kulturalak kontuan hartuz. Gainera, paisaiaren alderdi soziala sartzen du, eta 
ongizate-osagaitzat jotzen du; alde horretatik, gizakiaren eta hura bizi den ingurunearen arteko harremana 
azaltzen du bereziki. 

Estatuei dagokie hitzarmena berrestea; beraz, sinbolikoki onartuko du udalak, baina haren edukia bere 
gain hartu eta tokiko esparrura egokituko du.

Europako Kontseiluak 2004an jarri zuen abian Paisaiaren Europako Hitzarmena, eta Europako paisaien 
babesa, kudeaketa eta antolamendua bultzatzea du helburu nagusi. Hitzarmen horrek herrian, eskualdean, 
nazioan eta nazioartean Europako paisaiak babesteko, planifikatzeko eta kudeatzeko politikak eta neurriak 
ezartzera bultzatzen ditu agintari publikoak. Helburua da paisaiaren kalitatea kontserbatzea eta hobetzea, 
eta herritarrek, erakundeek eta tokiko agintariek paisaiaren balioa eta garrantzia aitortzea eta horri lotutako 
erabaki publikoetan parte hartzea.

Aurreko beste hitzarmen batzuen aldean, honek baditu zenbait berrikuntza garrantzitsu; izan ere, kultura-
ondarea eta natura-ondarea kontzeptuek bat egiten dute, lehen aldiz, paisaiaren ikuspegi integral batean, 
alderdi naturalak eta kulturalak kontuan hartuz. Gainera, paisaiaren alderdi soziala sartzen du, eta 
ongizate-osagaitzat jotzen du; alde horretatik, gizakiaren eta hura bizi den ingurunearen arteko harremana 
azaltzen du bereziki. 

Estatuei dagokie hitzarmena berrestea; beraz, sinbolikoki onartuko du udalak, baina haren edukia bere 
gain hartu eta tokiko esparrura egokituko du.

Europako Kontseiluak 2004an jarri zuen abian Paisaiaren Europako Hitzarmena, eta Europako paisaien 
babesa, kudeaketa eta antolamendua bultzatzea du helburu nagusi. Hitzarmen horrek herrian, eskualdean, 
nazioan eta nazioartean Europako paisaiak babesteko, planifikatzeko eta kudeatzeko politikak eta neurriak 
ezartzera bultzatzen ditu agintari publikoak. Helburua da paisaiaren kalitatea kontserbatzea eta hobetzea, 
eta herritarrek, erakundeek eta tokiko agintariek paisaiaren balioa eta garrantzia aitortzea eta horri lotutako 
erabaki publikoetan parte hartzea.

Aurreko beste hitzarmen batzuen aldean, honek baditu zenbait berrikuntza garrantzitsu; izan ere, kultura-
ondarea eta natura-ondarea kontzeptuek bat egiten dute, lehen aldiz, paisaiaren ikuspegi integral batean, 
alderdi naturalak eta kulturalak kontuan hartuz. Gainera, paisaiaren alderdi soziala sartzen du, eta 
ongizate-osagaitzat jotzen du; alde horretatik, gizakiaren eta hura bizi den ingurunearen arteko harremana 
azaltzen du bereziki. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Hitzarmeneko betekizunak Errenteriako testuingurura eta beharretara egokitu behar dira. 
* Argitara eman behar dira hitzarmenaren onarpena eta haren edukiak. 
* Hainbat neurri hartzeko konpromisoa eskatzen du hitzarmenak: paisaiak aintzatesteko neurri orokorrak, 

paisaiak definitzeko eta ezaugarritzeko neurriak, paisaia babesteko eta kudeatzeko politikak aplikatzeko 
neurriak, parte-hartze publikorako neurriak, paisaiak lurralde-antolamenduko politiketan eta ekonomia-, 
gizarte-, kultura- eta ingurumen-politiketan integratzeko neurriak, eta herritarren sentsibilizaziorako, 
heziketarako eta adituen trebakuntzarako neurriak.  

* Hitzarmeneko betekizunak Errenteriako testuingurura eta beharretara egokitu behar dira. 
* Argitara eman behar dira hitzarmenaren onarpena eta haren edukiak. 
* Hainbat neurri hartzeko konpromisoa eskatzen du hitzarmenak: paisaiak aintzatesteko neurri orokorrak, 

paisaiak definitzeko eta ezaugarritzeko neurriak, paisaia babesteko eta kudeatzeko politikak aplikatzeko 
neurriak, parte-hartze publikorako neurriak, paisaiak lurralde-antolamenduko politiketan eta ekonomia-, 
gizarte-, kultura- eta ingurumen-politiketan integratzeko neurriak, eta herritarren sentsibilizaziorako, 
heziketarako eta adituen trebakuntzarako neurriak.  

* Hitzarmeneko betekizunak Errenteriako testuingurura eta beharretara egokitu behar dira. 
* Argitara eman behar dira hitzarmenaren onarpena eta haren edukiak. 
* Hainbat neurri hartzeko konpromisoa eskatzen du hitzarmenak: paisaiak aintzatesteko neurri orokorrak, 

paisaiak definitzeko eta ezaugarritzeko neurriak, paisaia babesteko eta kudeatzeko politikak aplikatzeko 
neurriak, parte-hartze publikorako neurriak, paisaiak lurralde-antolamenduko politiketan eta ekonomia-, 
gizarte-, kultura- eta ingurumen-politiketan integratzeko neurriak, eta herritarren sentsibilizaziorako, 
heziketarako eta adituen trebakuntzarako neurriak.  

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Txikia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Alkatetza
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1.2.1. ekintza. Ingurumen Aholku Kontseiluan berariazko batzorde politiko-teknikoa eratzea, udal 
eremuan estrategiaren eta haren ekintza-planaren aplikazioa berrikusteko. 
1.2.1. ekintza. Ingurumen Aholku Kontseiluan berariazko batzorde politiko-teknikoa eratzea, udal 
eremuan estrategiaren eta haren ekintza-planaren aplikazioa berrikusteko. 
1.2.1. ekintza. Ingurumen Aholku Kontseiluan berariazko batzorde politiko-teknikoa eratzea, udal 
eremuan estrategiaren eta haren ekintza-planaren aplikazioa berrikusteko. 

1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea

1.2. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren kontserbazioa bultzatzeko eta koordinatzeko mekanismoak 
ezartzea
1.2. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren kontserbazioa bultzatzeko eta koordinatzeko mekanismoak 
ezartzea
1.2. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren kontserbazioa bultzatzeko eta koordinatzeko mekanismoak 
ezartzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Batzorde bat eratuko da, Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren helburuen lorpena eta ekintza-
planaren ezarpena berrikusteko eta ebaluatzeko. 
Batzorde bat eratuko da, Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren helburuen lorpena eta ekintza-
planaren ezarpena berrikusteko eta ebaluatzeko. 
Batzorde bat eratuko da, Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren helburuen lorpena eta ekintza-
planaren ezarpena berrikusteko eta ebaluatzeko. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Batzordea gutxienez urtean behin bilduko da. 
* Batzordeak idatzi eta onartuko du Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren helburuen lorpenari eta 

ekintza-planaren ezarpenari buruzko ebaluazio txostena.
* Batzordeak Errenteriako alkatea izango du buru, eta honako kide hauek izango ditu: 

- Ingurumeneko eskumenak dituen zinegotzia. 
- Hirigintzako eskumenak dituen zinegotzia. 
- Hiri-mantenimenduko eskumenak dituen zinegotzia. 
- Hezkuntzako eskumenak dituen zinegotzia. 
- Gazteriako eskumenak dituen zinegotzia. 
- Udalean ordezkaritza duten alderdi politikoetako ordezkari bana. 
- Hirigintzako eta Ingurumeneko bi teknikari, eta haietako bat, gutxienez, bioaniztasunean 

eskumenak dituena. 
- Kultura, Hezkuntza eta Gazteria saileko teknikari bat. 
- Hiri-mantenimenduko teknikari bat. 
- Aiako Harria PNko zuzendaria.
- Natura kontserbatzeko erakundeetako bi ordezkari. 

* Batzordeko lehendakariak, bere ekimenez edo batzordeko beste kideek eskatuta, auzo-talde eta -
elkarteetako ordezkariak eta bioaniztasunaren kontserbazioan adituak diren kanpoko teknikariak 
gonbidatu ahal izango ditu. 

* Batzordea gutxienez urtean behin bilduko da. 
* Batzordeak idatzi eta onartuko du Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren helburuen lorpenari eta 

ekintza-planaren ezarpenari buruzko ebaluazio txostena.
* Batzordeak Errenteriako alkatea izango du buru, eta honako kide hauek izango ditu: 

- Ingurumeneko eskumenak dituen zinegotzia. 
- Hirigintzako eskumenak dituen zinegotzia. 
- Hiri-mantenimenduko eskumenak dituen zinegotzia. 
- Hezkuntzako eskumenak dituen zinegotzia. 
- Gazteriako eskumenak dituen zinegotzia. 
- Udalean ordezkaritza duten alderdi politikoetako ordezkari bana. 
- Hirigintzako eta Ingurumeneko bi teknikari, eta haietako bat, gutxienez, bioaniztasunean 

eskumenak dituena. 
- Kultura, Hezkuntza eta Gazteria saileko teknikari bat. 
- Hiri-mantenimenduko teknikari bat. 
- Aiako Harria PNko zuzendaria.
- Natura kontserbatzeko erakundeetako bi ordezkari. 

* Batzordeko lehendakariak, bere ekimenez edo batzordeko beste kideek eskatuta, auzo-talde eta -
elkarteetako ordezkariak eta bioaniztasunaren kontserbazioan adituak diren kanpoko teknikariak 
gonbidatu ahal izango ditu. 

* Batzordea gutxienez urtean behin bilduko da. 
* Batzordeak idatzi eta onartuko du Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren helburuen lorpenari eta 

ekintza-planaren ezarpenari buruzko ebaluazio txostena.
* Batzordeak Errenteriako alkatea izango du buru, eta honako kide hauek izango ditu: 

- Ingurumeneko eskumenak dituen zinegotzia. 
- Hirigintzako eskumenak dituen zinegotzia. 
- Hiri-mantenimenduko eskumenak dituen zinegotzia. 
- Hezkuntzako eskumenak dituen zinegotzia. 
- Gazteriako eskumenak dituen zinegotzia. 
- Udalean ordezkaritza duten alderdi politikoetako ordezkari bana. 
- Hirigintzako eta Ingurumeneko bi teknikari, eta haietako bat, gutxienez, bioaniztasunean 

eskumenak dituena. 
- Kultura, Hezkuntza eta Gazteria saileko teknikari bat. 
- Hiri-mantenimenduko teknikari bat. 
- Aiako Harria PNko zuzendaria.
- Natura kontserbatzeko erakundeetako bi ordezkari. 

* Batzordeko lehendakariak, bere ekimenez edo batzordeko beste kideek eskatuta, auzo-talde eta -
elkarteetako ordezkariak eta bioaniztasunaren kontserbazioan adituak diren kanpoko teknikariak 
gonbidatu ahal izango ditu. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Ingurugiroko Zinegotzigo
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1.2.2. ekintza. Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren helburuen lorpenari eta ekintza-planaren 
ezarpenari buruzko ebaluazio-txostena idaztea.
1.2.2. ekintza. Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren helburuen lorpenari eta ekintza-planaren 
ezarpenari buruzko ebaluazio-txostena idaztea.
1.2.2. ekintza. Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren helburuen lorpenari eta ekintza-planaren 
ezarpenari buruzko ebaluazio-txostena idaztea.

1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea1. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea

1.2. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren kontserbazioa bultzatzeko eta koordinatzeko mekanismoak 
ezartzea
1.2. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren kontserbazioa bultzatzeko eta koordinatzeko mekanismoak 
ezartzea
1.2. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren kontserbazioa bultzatzeko eta koordinatzeko mekanismoak 
ezartzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren helburuen lorpenari buruzko ebaluazio-txostena idatziko da.Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren helburuen lorpenari buruzko ebaluazio-txostena idatziko da.Errenteriako Bioaniztasunaren Estrategiaren helburuen lorpenari buruzko ebaluazio-txostena idatziko da.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Ingurumeneko Informazio Batzordeak onartu behar du txostena. 
* Batzordeak txostena onartuta, argitara eman behar dira haren edukiak eta ondorioak. 
* Ingurumeneko Informazio Batzordeak onartu behar du txostena. 
* Batzordeak txostena onartuta, argitara eman behar dira haren edukiak eta ondorioak. 
* Ingurumeneko Informazio Batzordeak onartu behar du txostena. 
* Batzordeak txostena onartuta, argitara eman behar dira haren edukiak eta ondorioak. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Berehalakoa Urtero

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"3.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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2. Ildo estrategikoa. Udalerriari lotutako plan, programa eta proiektuen garapena eta betetzea 
egokiro ebaluatzea

2.1.1. ekintza. Protokolo bat zehaztea, beste udal sail, administrazio publiko eta sustatzaile batzuek 
eskuragarri izateko udalean bioaniztasunari buruz dagoen informazio guztia.
2.1.1. ekintza. Protokolo bat zehaztea, beste udal sail, administrazio publiko eta sustatzaile batzuek 
eskuragarri izateko udalean bioaniztasunari buruz dagoen informazio guztia.
2.1.1. ekintza. Protokolo bat zehaztea, beste udal sail, administrazio publiko eta sustatzaile batzuek 
eskuragarri izateko udalean bioaniztasunari buruz dagoen informazio guztia.

2. Ildo estrategikoa. Udalerriari lotutako plan, programa eta proiektuen garapena eta betetzea egokiro 
ebaluatzea
2. Ildo estrategikoa. Udalerriari lotutako plan, programa eta proiektuen garapena eta betetzea egokiro 
ebaluatzea
2. Ildo estrategikoa. Udalerriari lotutako plan, programa eta proiektuen garapena eta betetzea egokiro 
ebaluatzea

2.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez, Errenterian aplikatzekoak diren 
planen, programen eta proiektuen ingurumen-kalitatea hobetzea
2.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez, Errenterian aplikatzekoak diren 
planen, programen eta proiektuen ingurumen-kalitatea hobetzea
2.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez, Errenterian aplikatzekoak diren 
planen, programen eta proiektuen ingurumen-kalitatea hobetzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko garrantzitsua den informazioa udaleko beste 
gobernu-atal batzuei, beste administrazio publiko batzuei eta sustatzaile partikularrei helaraztea erraztuko 
da, bioaniztasunean egon daitezkeen eraginak hautemateko eta hura berreskuratzeko nahiz hobetzeko 
proiektuen diseinua hobetzeko.

Errenteriako bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko garrantzitsua den informazioa udaleko beste 
gobernu-atal batzuei, beste administrazio publiko batzuei eta sustatzaile partikularrei helaraztea erraztuko 
da, bioaniztasunean egon daitezkeen eraginak hautemateko eta hura berreskuratzeko nahiz hobetzeko 
proiektuen diseinua hobetzeko.

Errenteriako bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko garrantzitsua den informazioa udaleko beste 
gobernu-atal batzuei, beste administrazio publiko batzuei eta sustatzaile partikularrei helaraztea erraztuko 
da, bioaniztasunean egon daitezkeen eraginak hautemateko eta hura berreskuratzeko nahiz hobetzeko 
proiektuen diseinua hobetzeko.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Berehalakoa Iraunkorra

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"2.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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2.1.2. ekintza. Udalerriari eragiten dioten eta Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa (IIE) egiten zaien plan, 
programa eta proiektu guztiak ikuskatzea Ingurumeneko Informazio Batzordean.
2.1.2. ekintza. Udalerriari eragiten dioten eta Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa (IIE) egiten zaien plan, 
programa eta proiektu guztiak ikuskatzea Ingurumeneko Informazio Batzordean.
2.1.2. ekintza. Udalerriari eragiten dioten eta Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa (IIE) egiten zaien plan, 
programa eta proiektu guztiak ikuskatzea Ingurumeneko Informazio Batzordean.

2. Ildo estrategikoa. Udalerriari lotutako plan, programa eta proiektuen garapena eta betetzea egokiro 
ebaluatzea
2. Ildo estrategikoa. Udalerriari lotutako plan, programa eta proiektuen garapena eta betetzea egokiro 
ebaluatzea
2. Ildo estrategikoa. Udalerriari lotutako plan, programa eta proiektuen garapena eta betetzea egokiro 
ebaluatzea

2.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez, Errenterian aplikatzekoak diren 
planen, programen eta proiektuen ingurumen-kalitatea hobetzea
2.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez, Errenterian aplikatzekoak diren 
planen, programen eta proiektuen ingurumen-kalitatea hobetzea
2.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez, Errenterian aplikatzekoak diren 
planen, programen eta proiektuen ingurumen-kalitatea hobetzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.7, P7.1 eta P7.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.7, P7.1 eta P7.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.7, P7.1 eta P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Ingurumeneko Informazio Batzordeak aztertu beharreko gaia izango da, besteak beste, udalerriari eragiten 
dioten eta IIEa egiten zaien plan eta proiektuak ikuskatzea. Halaber, egikaritzea aurreikusi diren proiektu 
eta ekintzek, plangintza fasean daudenean, bioaniztasunari eragin diezazkioketen kalteak aztertu eta 
horien berri emango dute. 

Bereziki Errenteriako natura-ondarea eta bioaniztasuna babesteko, kontserbatzeko eta hobetzeko plan, 
programa eta proiektuak ikuskatuko dira. 

Ingurumeneko Informazio Batzordeak aztertu beharreko gaia izango da, besteak beste, udalerriari eragiten 
dioten eta IIEa egiten zaien plan eta proiektuak ikuskatzea. Halaber, egikaritzea aurreikusi diren proiektu 
eta ekintzek, plangintza fasean daudenean, bioaniztasunari eragin diezazkioketen kalteak aztertu eta 
horien berri emango dute. 

Bereziki Errenteriako natura-ondarea eta bioaniztasuna babesteko, kontserbatzeko eta hobetzeko plan, 
programa eta proiektuak ikuskatuko dira. 

Ingurumeneko Informazio Batzordeak aztertu beharreko gaia izango da, besteak beste, udalerriari eragiten 
dioten eta IIEa egiten zaien plan eta proiektuak ikuskatzea. Halaber, egikaritzea aurreikusi diren proiektu 
eta ekintzek, plangintza fasean daudenean, bioaniztasunari eragin diezazkioketen kalteak aztertu eta 
horien berri emango dute. 

Bereziki Errenteriako natura-ondarea eta bioaniztasuna babesteko, kontserbatzeko eta hobetzeko plan, 
programa eta proiektuak ikuskatuko dira. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Neurri hau lagungarria izango da 2.1.3 ekintza aplikatzeko.* Neurri hau lagungarria izango da 2.1.3 ekintza aplikatzeko.* Neurri hau lagungarria izango da 2.1.3 ekintza aplikatzeko.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Iraunkorra

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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2.1.3. ekintza. Udalerrian egikaritzen diren proiektuek bioaniztasunean eragina izan badezakete, neurri 
zuzentzaileak aplikatzea eta adierazle egokien bidez egiaztatzea haien eraginkortasuna eta zaintza-
protokoloak. 

2.1.3. ekintza. Udalerrian egikaritzen diren proiektuek bioaniztasunean eragina izan badezakete, neurri 
zuzentzaileak aplikatzea eta adierazle egokien bidez egiaztatzea haien eraginkortasuna eta zaintza-
protokoloak. 

2.1.3. ekintza. Udalerrian egikaritzen diren proiektuek bioaniztasunean eragina izan badezakete, neurri 
zuzentzaileak aplikatzea eta adierazle egokien bidez egiaztatzea haien eraginkortasuna eta zaintza-
protokoloak. 

2. Ildo estrategikoa. Udalerriari lotutako plan, programa eta proiektuen garapena eta betetzea egokiro 
ebaluatzea
2. Ildo estrategikoa. Udalerriari lotutako plan, programa eta proiektuen garapena eta betetzea egokiro 
ebaluatzea
2. Ildo estrategikoa. Udalerriari lotutako plan, programa eta proiektuen garapena eta betetzea egokiro 
ebaluatzea

2.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez, Errenterian aplikatzekoak diren 
planen, programen eta proiektuen ingurumen-kalitatea hobetzea
2.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez, Errenterian aplikatzekoak diren 
planen, programen eta proiektuen ingurumen-kalitatea hobetzea
2.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez, Errenterian aplikatzekoak diren 
planen, programen eta proiektuen ingurumen-kalitatea hobetzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.7, P7.1

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.7, P7.1

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.7, P7.1

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenterian egikaritzea aurreikusi diren proiektu eta ekintzek bioaniztasunean eragin ditzaketen ondorio 
negatiboak ebaluatu, aurreikusi eta minimizatu egingo dira plangintza fasean daudenean. Horretarako, 
derrigorrezko udal txosten tekniko bat idatzi beharko da.  

Errenterian egikaritzea aurreikusi diren proiektu eta ekintzek bioaniztasunean eragin ditzaketen ondorio 
negatiboak ebaluatu, aurreikusi eta minimizatu egingo dira plangintza fasean daudenean. Horretarako, 
derrigorrezko udal txosten tekniko bat idatzi beharko da.  

Errenterian egikaritzea aurreikusi diren proiektu eta ekintzek bioaniztasunean eragin ditzaketen ondorio 
negatiboak ebaluatu, aurreikusi eta minimizatu egingo dira plangintza fasean daudenean. Horretarako, 
derrigorrezko udal txosten tekniko bat idatzi beharko da.  

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Iraunkorra

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Espainiako Gobernua
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2.2.1. ekintza. Udal teknikariei eskura jartzea bioaniztasunean dauden eraginak eta haien ebaluazioari 
buruzko prestakuntza etengabea eta informazioa, bai eta bioaniztasunaren kontserbazioari eta 
hobekuntzari buruzkoa ere.  

2.2.1. ekintza. Udal teknikariei eskura jartzea bioaniztasunean dauden eraginak eta haien ebaluazioari 
buruzko prestakuntza etengabea eta informazioa, bai eta bioaniztasunaren kontserbazioari eta 
hobekuntzari buruzkoa ere.  

2.2.1. ekintza. Udal teknikariei eskura jartzea bioaniztasunean dauden eraginak eta haien ebaluazioari 
buruzko prestakuntza etengabea eta informazioa, bai eta bioaniztasunaren kontserbazioari eta 
hobekuntzari buruzkoa ere.  

2. Ildo estrategikoa. Udalerriari lotutako plan, programa eta proiektuen garapena eta betetzea egokiro 
ebaluatzea
2. Ildo estrategikoa. Udalerriari lotutako plan, programa eta proiektuen garapena eta betetzea egokiro 
ebaluatzea
2. Ildo estrategikoa. Udalerriari lotutako plan, programa eta proiektuen garapena eta betetzea egokiro 
ebaluatzea

2.2. Helburu zehatza. Bioaniztasunari eta haren ebaluazioari lotutako gaitasunetan trebatzea udal 
teknikariak
2.2. Helburu zehatza. Bioaniztasunari eta haren ebaluazioari lotutako gaitasunetan trebatzea udal 
teknikariak
2.2. Helburu zehatza. Bioaniztasunari eta haren ebaluazioari lotutako gaitasunetan trebatzea udal 
teknikariak

Loturak:
UIE:

- PFS

TA 21: 
- L.E.7, P7.1 eta P7.2

Loturak:
UIE:

- PFS

TA 21: 
- L.E.7, P7.1 eta P7.2

Loturak:
UIE:

- PFS

TA 21: 
- L.E.7, P7.1 eta P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Udal teknikarien gaitasun teknikoa hobetuko da, eta, ondorioz, eraginkortasun handiagoz kudeatuko ditu 
udalak bioaniztasunaren kontserbazioa eta hobekuntza, bai eta ingurune naturalean eragina (positiboa 
zein negatiboa) duten proiektuen diseinua eta ebaluazioa ere. 

Udal teknikarien gaitasun teknikoa hobetuko da, eta, ondorioz, eraginkortasun handiagoz kudeatuko ditu 
udalak bioaniztasunaren kontserbazioa eta hobekuntza, bai eta ingurune naturalean eragina (positiboa 
zein negatiboa) duten proiektuen diseinua eta ebaluazioa ere. 

Udal teknikarien gaitasun teknikoa hobetuko da, eta, ondorioz, eraginkortasun handiagoz kudeatuko ditu 
udalak bioaniztasunaren kontserbazioa eta hobekuntza, bai eta ingurune naturalean eragina (positiboa 
zein negatiboa) duten proiektuen diseinua eta ebaluazioa ere. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Aztertu egingo da bioaniztasunaren kontserbazioan eta hobekuntzan eta plan edo proiektuen ingurumen 
diseinuan eta ebaluazioan zer gaitasun eta trebakuntza gabezia eta eskariak dituzten langileek.

* Gaikako lehentasunak ezarriko dira udalaren helburuen arabera eta gabeziak eta eskariak aztertu 
ondoren identifikatutako prestakuntza beharren arabera.  

* Ezarritako lehentasunen arabera, erraztu egingo da prestakuntza ikastaro presentzial eta ez 
presentzialetan parte hartzea. 

* Aztertu egingo da bioaniztasunaren kontserbazioan eta hobekuntzan eta plan edo proiektuen ingurumen 
diseinuan eta ebaluazioan zer gaitasun eta trebakuntza gabezia eta eskariak dituzten langileek.

* Gaikako lehentasunak ezarriko dira udalaren helburuen arabera eta gabeziak eta eskariak aztertu 
ondoren identifikatutako prestakuntza beharren arabera.  

* Ezarritako lehentasunen arabera, erraztu egingo da prestakuntza ikastaro presentzial eta ez 
presentzialetan parte hartzea. 

* Aztertu egingo da bioaniztasunaren kontserbazioan eta hobekuntzan eta plan edo proiektuen ingurumen 
diseinuan eta ebaluazioan zer gaitasun eta trebakuntza gabezia eta eskariak dituzten langileek.

* Gaikako lehentasunak ezarriko dira udalaren helburuen arabera eta gabeziak eta eskariak aztertu 
ondoren identifikatutako prestakuntza beharren arabera.  

* Ezarritako lehentasunen arabera, erraztu egingo da prestakuntza ikastaro presentzial eta ez 
presentzialetan parte hartzea. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Iraunkorra

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

Prestakuntza ekintzaren arabera Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
Sail Administratiboetako 
Arduradunak

Tokiko Gobernu Batzordea
Giza Baliabideetako 
Departamentua

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategiaren Ekintza Plana

24



3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era 
arduratsuan erabiltzea

3.1.1. ekintza. Errenteriako aztarna ekologikoa, lehen eta bigarren sektoreko eragile nagusiena eta 
udalerriko herritarrena ebaluatzea eta kuantifikatzea.
3.1.1. ekintza. Errenteriako aztarna ekologikoa, lehen eta bigarren sektoreko eragile nagusiena eta 
udalerriko herritarrena ebaluatzea eta kuantifikatzea.
3.1.1. ekintza. Errenteriako aztarna ekologikoa, lehen eta bigarren sektoreko eragile nagusiena eta 
udalerriko herritarrena ebaluatzea eta kuantifikatzea.

3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea
3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea
3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea

3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko
3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko
3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko

Loturak:
UIE:

- L.4, P4.1

TA 21: 
- L.E.3
- L.E.5, P5.1

Loturak:
UIE:

- L.4, P4.1

TA 21: 
- L.E.3
- L.E.5, P5.1

Loturak:
UIE:

- L.4, P4.1

TA 21: 
- L.E.3
- L.E.5, P5.1

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriak bere jardueren bidez egiten duen baliabide naturalen kontsumoa eta ingurumenean duen 
inpaktua balioztatuko da, eta lehendik dauden datu batzuekin erreferentziatuko da.  
Errenteriak bere jardueren bidez egiten duen baliabide naturalen kontsumoa eta ingurumenean duen 
inpaktua balioztatuko da, eta lehendik dauden datu batzuekin erreferentziatuko da.  
Errenteriak bere jardueren bidez egiten duen baliabide naturalen kontsumoa eta ingurumenean duen 
inpaktua balioztatuko da, eta lehendik dauden datu batzuekin erreferentziatuko da.  

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Ebaluazioaren testuingurua erreferentziazko beste datu batzuen bidez egingo da.  
* Ebaluazioaren emaitza argitara emango da.
* Ebaluazioaren testuingurua erreferentziazko beste datu batzuen bidez egingo da.  
* Ebaluazioaren emaitza argitara emango da.
* Ebaluazioaren testuingurua erreferentziazko beste datu batzuen bidez egingo da.  
* Ebaluazioaren emaitza argitara emango da.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Txikia Ertaina Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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3.1.2. ekintza. Aztarna ekologikoa murrizteko, udal jasangarritasunerako sektoreko planak eratzea, eta 
sortutako kostuak eta aukerak balioztatzea.  
3.1.2. ekintza. Aztarna ekologikoa murrizteko, udal jasangarritasunerako sektoreko planak eratzea, eta 
sortutako kostuak eta aukerak balioztatzea.  
3.1.2. ekintza. Aztarna ekologikoa murrizteko, udal jasangarritasunerako sektoreko planak eratzea, eta 
sortutako kostuak eta aukerak balioztatzea.  

3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea
3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea
3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea

3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko
3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko
3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko

Loturak:
UIE:

- L.4, P4.2
- L.5, P5.2
- L.6, P6.1
- L.7, P7.1

TA 21: 
- L.E.2, P2.1 eta P2.11
- L.E.3, P3.1, P3.2, P3.3, P3.5, P3.6 eta P3.7
- L.E.4, P4.2, P4.3, P4.4 eta P4.6
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE:

- L.4, P4.2
- L.5, P5.2
- L.6, P6.1
- L.7, P7.1

TA 21: 
- L.E.2, P2.1 eta P2.11
- L.E.3, P3.1, P3.2, P3.3, P3.5, P3.6 eta P3.7
- L.E.4, P4.2, P4.3, P4.4 eta P4.6
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE:

- L.4, P4.2
- L.5, P5.2
- L.6, P6.1
- L.7, P7.1

TA 21: 
- L.E.2, P2.1 eta P2.11
- L.E.3, P3.1, P3.2, P3.3, P3.5, P3.6 eta P3.7
- L.E.4, P4.2, P4.3, P4.4 eta P4.6
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Berariazko planak eratuko dira, 3.1.1 ekintzan identifikatutako sektoreetan (aztarna ekologiko handiena 
dutenetan) baliabide naturalen kontsumoa eta ingurumeneko eraginak murrizteko.
Berariazko planak eratuko dira, 3.1.1 ekintzan identifikatutako sektoreetan (aztarna ekologiko handiena 
dutenetan) baliabide naturalen kontsumoa eta ingurumeneko eraginak murrizteko.
Berariazko planak eratuko dira, 3.1.1 ekintzan identifikatutako sektoreetan (aztarna ekologiko handiena 
dutenetan) baliabide naturalen kontsumoa eta ingurumeneko eraginak murrizteko.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Txikia Ertaina Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

3.1.1. ekintzan jasotako alorren 
arabera
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3.1.3. ekintza. Udalerriko energia-sorrerari eta -erabilerari buruzko udal ordenantza bat eratzea eta 
onartzea. 
3.1.3. ekintza. Udalerriko energia-sorrerari eta -erabilerari buruzko udal ordenantza bat eratzea eta 
onartzea. 
3.1.3. ekintza. Udalerriko energia-sorrerari eta -erabilerari buruzko udal ordenantza bat eratzea eta 
onartzea. 

3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea
3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea
3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea

3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko
3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko
3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko

Loturak:
UIE: 

- L.4, P4.1

TA 21: 
- L.E.2, P2.11
- L.E.3, P3.2
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.4, P4.1

TA 21: 
- L.E.2, P2.11
- L.E.3, P3.2
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.4, P4.1

TA 21: 
- L.E.2, P2.11
- L.E.3, P3.2
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Energiaren tokiko kudeaketarako arauak ezarriko dira, aurrezpen eta eraginkortasun mailak hobetzeko eta 
udalerriko energia berriztagarriak erregulatzeko. Horrela, bioaniztasunari eragitea saihestuko da.  
Energiaren tokiko kudeaketarako arauak ezarriko dira, aurrezpen eta eraginkortasun mailak hobetzeko eta 
udalerriko energia berriztagarriak erregulatzeko. Horrela, bioaniztasunari eragitea saihestuko da.  
Energiaren tokiko kudeaketarako arauak ezarriko dira, aurrezpen eta eraginkortasun mailak hobetzeko eta 
udalerriko energia berriztagarriak erregulatzeko. Horrela, bioaniztasunari eragitea saihestuko da.  

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Bioaniztasunaren eta ingurumenaren kontserbazioan inpakturik handiena duten ekoizpen sistemei 
erreparatuko zaie bereziki, hala nola biomasari eta energia hidroelektrikoari. 

* Energia gehiago aurreztea eta eraginkortasun handiagoz erabiltzea bultzatu behar da. 

* Bioaniztasunaren eta ingurumenaren kontserbazioan inpakturik handiena duten ekoizpen sistemei 
erreparatuko zaie bereziki, hala nola biomasari eta energia hidroelektrikoari. 

* Energia gehiago aurreztea eta eraginkortasun handiagoz erabiltzea bultzatu behar da. 

* Bioaniztasunaren eta ingurumenaren kontserbazioan inpakturik handiena duten ekoizpen sistemei 
erreparatuko zaie bereziki, hala nola biomasari eta energia hidroelektrikoari. 

* Energia gehiago aurreztea eta eraginkortasun handiagoz erabiltzea bultzatu behar da. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Ertaina Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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3.1.4. ekintza. Añarbeko Uren Mankomunitateari proposatzea uraren fakturan ingurumen-kostuak 
sartzea, eta ingurumen kostuen diru-bilketa kudeatzeko sistema gardena eta moldagarria ezartzea, 
zerbitzuaren sortzaile diren ekosistemen kontserbazioan eta hobekuntzan inbertitzeko.  

3.1.4. ekintza. Añarbeko Uren Mankomunitateari proposatzea uraren fakturan ingurumen-kostuak 
sartzea, eta ingurumen kostuen diru-bilketa kudeatzeko sistema gardena eta moldagarria ezartzea, 
zerbitzuaren sortzaile diren ekosistemen kontserbazioan eta hobekuntzan inbertitzeko.  

3.1.4. ekintza. Añarbeko Uren Mankomunitateari proposatzea uraren fakturan ingurumen-kostuak 
sartzea, eta ingurumen kostuen diru-bilketa kudeatzeko sistema gardena eta moldagarria ezartzea, 
zerbitzuaren sortzaile diren ekosistemen kontserbazioan eta hobekuntzan inbertitzeko.  

3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea
3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea
3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea

3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko
3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko
3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko

Loturak:
UIE:

- L.7

TA 21: 
- L.E.2, P2.11
- L.E.3, P3.1
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.7

TA 21: 
- L.E.2, P2.11
- L.E.3, P3.1
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.7

TA 21: 
- L.E.2, P2.11
- L.E.3, P3.1
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Ingurumen zerbitzuengatik egin beharreko ordainketen eskema bat (IZO) ezar dadin bultzatuko da, 
edateko uraren ekoizpenari eta kontsumoari lotua. Ingurumen zerbitzu hori, oro har, ingurune naturalari 
lotua egongo da, eta, bereziki, basoei lotua.  

Ekosistemek eskaintzen dituzten zerbitzu ugarietako bat da ekoizpen hau, eta bioaniztasun aberatsa eta 
kontserbazio egoera onekoa du oinarri. Administrazio publikoek babestu egin behar dute ekoizpen horren 
ingurumen-kostuak sartzea, bildutako dirua guztiona den ondasun hori sortzen duten ekosistemen 
hobekuntzan eta kontserbazioan inbertitzea ahalbidetuz.

Ingurumen zerbitzuengatik egin beharreko ordainketen eskema bat (IZO) ezar dadin bultzatuko da, 
edateko uraren ekoizpenari eta kontsumoari lotua. Ingurumen zerbitzu hori, oro har, ingurune naturalari 
lotua egongo da, eta, bereziki, basoei lotua.  

Ekosistemek eskaintzen dituzten zerbitzu ugarietako bat da ekoizpen hau, eta bioaniztasun aberatsa eta 
kontserbazio egoera onekoa du oinarri. Administrazio publikoek babestu egin behar dute ekoizpen horren 
ingurumen-kostuak sartzea, bildutako dirua guztiona den ondasun hori sortzen duten ekosistemen 
hobekuntzan eta kontserbazioan inbertitzea ahalbidetuz.

Ingurumen zerbitzuengatik egin beharreko ordainketen eskema bat (IZO) ezar dadin bultzatuko da, 
edateko uraren ekoizpenari eta kontsumoari lotua. Ingurumen zerbitzu hori, oro har, ingurune naturalari 
lotua egongo da, eta, bereziki, basoei lotua.  

Ekosistemek eskaintzen dituzten zerbitzu ugarietako bat da ekoizpen hau, eta bioaniztasun aberatsa eta 
kontserbazio egoera onekoa du oinarri. Administrazio publikoek babestu egin behar dute ekoizpen horren 
ingurumen-kostuak sartzea, bildutako dirua guztiona den ondasun hori sortzen duten ekosistemen 
hobekuntzan eta kontserbazioan inbertitzea ahalbidetuz.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* ZIO eskema aplikatzeaz batera,  herritarrek aintzat hartu behar dute ura baliabide gisa. 
* Herritarrek ingurumen zerbitzuak nola balioesten dituzten zehaztu behar da. 
* Etika- eta finantza-jasangarritasunaren ikuspegitik abiarazi behar da eskema. Beraz:

-Diru-sarrerek bidezkoak izan behar dute zerbitzuaren ekoizpen-gastuekiko. 
-Zerbitzuaren ekoizpenak dituen ingurumen-kostuen azterketa bat egin behar da aldez aurretik.
-Finantza-kudeaketarako egitura eraginkor bat izan behar da: ordainketa eraginkorra eta moldagarria, 

eta inbertsioen esleipen egokia. 
* Añarbeko arro hidrologikoa kontserbatzeko, lehengoratzeko, babesteko eta modu jasangarrian 
erabiltzeko proiektu eta ekintzen sustapenean eta finantziazioan inbertitu behar dira sortutako diru-
sarrerak.

* ZIO eskema aplikatzeaz batera,  herritarrek aintzat hartu behar dute ura baliabide gisa. 
* Herritarrek ingurumen zerbitzuak nola balioesten dituzten zehaztu behar da. 
* Etika- eta finantza-jasangarritasunaren ikuspegitik abiarazi behar da eskema. Beraz:

-Diru-sarrerek bidezkoak izan behar dute zerbitzuaren ekoizpen-gastuekiko. 
-Zerbitzuaren ekoizpenak dituen ingurumen-kostuen azterketa bat egin behar da aldez aurretik.
-Finantza-kudeaketarako egitura eraginkor bat izan behar da: ordainketa eraginkorra eta moldagarria, 

eta inbertsioen esleipen egokia. 
* Añarbeko arro hidrologikoa kontserbatzeko, lehengoratzeko, babesteko eta modu jasangarrian 
erabiltzeko proiektu eta ekintzen sustapenean eta finantziazioan inbertitu behar dira sortutako diru-
sarrerak.

* ZIO eskema aplikatzeaz batera,  herritarrek aintzat hartu behar dute ura baliabide gisa. 
* Herritarrek ingurumen zerbitzuak nola balioesten dituzten zehaztu behar da. 
* Etika- eta finantza-jasangarritasunaren ikuspegitik abiarazi behar da eskema. Beraz:

-Diru-sarrerek bidezkoak izan behar dute zerbitzuaren ekoizpen-gastuekiko. 
-Zerbitzuaren ekoizpenak dituen ingurumen-kostuen azterketa bat egin behar da aldez aurretik.
-Finantza-kudeaketarako egitura eraginkor bat izan behar da: ordainketa eraginkorra eta moldagarria, 

eta inbertsioen esleipen egokia. 
* Añarbeko arro hidrologikoa kontserbatzeko, lehengoratzeko, babesteko eta modu jasangarrian 
erabiltzeko proiektu eta ekintzen sustapenean eta finantziazioan inbertitu behar dira sortutako diru-
sarrerak.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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3.1.5. ekintza. Lurzoruaren kontsumoa murrizteko, lehendik dauden plangintza mekanismoak aplikatzea, 
udalerriko hiri- eta industria-garapenetan lurra eraginkortasunez birziklatuz. 
3.1.5. ekintza. Lurzoruaren kontsumoa murrizteko, lehendik dauden plangintza mekanismoak aplikatzea, 
udalerriko hiri- eta industria-garapenetan lurra eraginkortasunez birziklatuz. 
3.1.5. ekintza. Lurzoruaren kontsumoa murrizteko, lehendik dauden plangintza mekanismoak aplikatzea, 
udalerriko hiri- eta industria-garapenetan lurra eraginkortasunez birziklatuz. 

3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea
3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea
3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea

3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko
3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko
3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.1, P1.1
- L.E.2, P2.1
- L.E.3, P3.5

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.1, P1.1
- L.E.2, P2.1
- L.E.3, P3.5

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.1, P1.1
- L.E.2, P2.1
- L.E.3, P3.5

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Hiri- eta industria-garapen berrietan, murriztu egingo da lurzoruaren kontsumoa, okupatu gabeko 
higiezinak eta lursailak birziklatuz. 
Hiri- eta industria-garapen berrietan, murriztu egingo da lurzoruaren kontsumoa, okupatu gabeko 
higiezinak eta lursailak birziklatuz. 
Hiri- eta industria-garapen berrietan, murriztu egingo da lurzoruaren kontsumoa, okupatu gabeko 
higiezinak eta lursailak birziklatuz. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Egun hutsik dauden etxebizitza eta industria-nabeen eskuragarritasuna aztertuko da, bai eta hiritartu 
daitekeen lurzorua eta lurzoru industriala birziklatzeko aukera ere. 

* Udal plangintzaren garapenerako lurzoru-beharrak zehazterakoan, okupatu gabeko etxebizitzak eta 
industria-nabeak lehenetsiko dira, bai eta orubeak edo hutsik dauden leku urbanizagarriak ere.

* Egun hutsik dauden etxebizitza eta industria-nabeen eskuragarritasuna aztertuko da, bai eta hiritartu 
daitekeen lurzorua eta lurzoru industriala birziklatzeko aukera ere. 

* Udal plangintzaren garapenerako lurzoru-beharrak zehazterakoan, okupatu gabeko etxebizitzak eta 
industria-nabeak lehenetsiko dira, bai eta orubeak edo hutsik dauden leku urbanizagarriak ere.

* Egun hutsik dauden etxebizitza eta industria-nabeen eskuragarritasuna aztertuko da, bai eta hiritartu 
daitekeen lurzorua eta lurzoru industriala birziklatzeko aukera ere. 

* Udal plangintzaren garapenerako lurzoru-beharrak zehazterakoan, okupatu gabeko etxebizitzak eta 
industria-nabeak lehenetsiko dira, bai eta orubeak edo hutsik dauden leku urbanizagarriak ere.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Hirigintzako Departamentua Tokiko Gobernu Batzordea
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3.1.6. ekintza. Naturgune Babestuetako Turismo Jasangarrirako Europako Gutunari buruzko jardunaldi 
bat antolatzea, eta gutuna Aiako Harria PNan garatu eta aplika dadin bultzatzea. 
3.1.6. ekintza. Naturgune Babestuetako Turismo Jasangarrirako Europako Gutunari buruzko jardunaldi 
bat antolatzea, eta gutuna Aiako Harria PNan garatu eta aplika dadin bultzatzea. 
3.1.6. ekintza. Naturgune Babestuetako Turismo Jasangarrirako Europako Gutunari buruzko jardunaldi 
bat antolatzea, eta gutuna Aiako Harria PNan garatu eta aplika dadin bultzatzea. 

3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea
3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea
3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea

3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko
3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko
3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.1, P1.4
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.1, P1.4
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.1, P1.4
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Jardunaldi bat antolatuko da, Naturgune Babestuetako Turismo Jasangarrirako Europako Gutuna 
hedatzeko, haren aplikazio-esperientziak aurkezteko eta Aiako Harria PNaren kudeaketa-administrazioa 
gutunari atxiki dakion eta abian jar dezan bultzatzeko. 

Naturgune Babestuetako Turismo Jasangarrirako Europako Gutuna EUROPARC Federazioaren ekimen bat 
da; haren helburua da Europako naturgune babestuetan turismo jasangarria bultzatzea. Turismo 
jasangarriaren printzipioak aplikatzeko metodo bat eta borondatezko konpromiso bat da gutuna, eta 
helburuetako bat du gune babestuetako turismoaren kudeaketa eta garapen jasangarria hobetzea.

Jardunaldi bat antolatuko da, Naturgune Babestuetako Turismo Jasangarrirako Europako Gutuna 
hedatzeko, haren aplikazio-esperientziak aurkezteko eta Aiako Harria PNaren kudeaketa-administrazioa 
gutunari atxiki dakion eta abian jar dezan bultzatzeko. 

Naturgune Babestuetako Turismo Jasangarrirako Europako Gutuna EUROPARC Federazioaren ekimen bat 
da; haren helburua da Europako naturgune babestuetan turismo jasangarria bultzatzea. Turismo 
jasangarriaren printzipioak aplikatzeko metodo bat eta borondatezko konpromiso bat da gutuna, eta 
helburuetako bat du gune babestuetako turismoaren kudeaketa eta garapen jasangarria hobetzea.

Jardunaldi bat antolatuko da, Naturgune Babestuetako Turismo Jasangarrirako Europako Gutuna 
hedatzeko, haren aplikazio-esperientziak aurkezteko eta Aiako Harria PNaren kudeaketa-administrazioa 
gutunari atxiki dakion eta abian jar dezan bultzatzeko. 

Naturgune Babestuetako Turismo Jasangarrirako Europako Gutuna EUROPARC Federazioaren ekimen bat 
da; haren helburua da Europako naturgune babestuetan turismo jasangarria bultzatzea. Turismo 
jasangarriaren printzipioak aplikatzeko metodo bat eta borondatezko konpromiso bat da gutuna, eta 
helburuetako bat du gune babestuetako turismoaren kudeaketa eta garapen jasangarria hobetzea.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Aiako Harria PNko kudeaketaren arduradunek (GFA) parte har dezaten sustatuko da. 
Aiako Harria PNan lursailak dituzten udal guztiek parte har dezaten sustatuko da.
Aiako Harria PNaren esparruko turismoan esku hartzen duten eragile guztien parte hartzea bultzatuko da.

* Aiako Harria PNko kudeaketaren arduradunek (GFA) parte har dezaten sustatuko da. 
Aiako Harria PNan lursailak dituzten udal guztiek parte har dezaten sustatuko da.
Aiako Harria PNaren esparruko turismoan esku hartzen duten eragile guztien parte hartzea bultzatuko da.

* Aiako Harria PNko kudeaketaren arduradunek (GFA) parte har dezaten sustatuko da. 
Aiako Harria PNan lursailak dituzten udal guztiek parte har dezaten sustatuko da.
Aiako Harria PNaren esparruko turismoan esku hartzen duten eragile guztien parte hartzea bultzatuko da.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"4.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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3.1.7. ekintza. Kontsumitzailearen heziketa hobetzeko eta ingurumenarekin adeitsua den kontsumo 
jasangarriaz gehiago kontzientziatzeko plan bat diseinatzea eta aplikatzea.
3.1.7. ekintza. Kontsumitzailearen heziketa hobetzeko eta ingurumenarekin adeitsua den kontsumo 
jasangarriaz gehiago kontzientziatzeko plan bat diseinatzea eta aplikatzea.
3.1.7. ekintza. Kontsumitzailearen heziketa hobetzeko eta ingurumenarekin adeitsua den kontsumo 
jasangarriaz gehiago kontzientziatzeko plan bat diseinatzea eta aplikatzea.

3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea
3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea
3. Ildo estrategikoa. Baliabide naturalak modu jasangarrian eta ingurumenari dagokionez era arduratsuan 
erabiltzea

3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko
3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko
3.1. Helburu zehatza. Sektoreko jasangarritasun-planak aplikatzea, aztarna ekologikoa etika- eta 
ingurumen-maila jasangarrietaraino murrizteko

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.2, P2.11
- L.E.3, P3.1

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.2, P2.11
- L.E.3, P3.1

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.2, P2.11
- L.E.3, P3.1

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Kontsumitzaileentzako sentsibilizazio-plan bat diseinatu eta aplikatuko da, kontsumo arduratsuko 
jokabideak hobetu ditzaten.
Kontsumitzaileentzako sentsibilizazio-plan bat diseinatu eta aplikatuko da, kontsumo arduratsuko 
jokabideak hobetu ditzaten.
Kontsumitzaileentzako sentsibilizazio-plan bat diseinatu eta aplikatuko da, kontsumo arduratsuko 
jokabideak hobetu ditzaten.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Planaren barruan berariazko sentsibilizazio-kanpaina bat egongo da, kontsumitzaileek ikus dezaten 
erostean egiten duten aukera herriko ekoizpen txikiak mantentzeko zer garrantzitsua den.  

* Planaren barruan berariazko sentsibilizazio-kanpaina bat egongo da, kontsumitzaileek ikus dezaten 
erostean egiten duten aukera herriko ekoizpen txikiak mantentzeko zer garrantzitsua den.  

* Planaren barruan berariazko sentsibilizazio-kanpaina bat egongo da, kontsumitzaileek ikus dezaten 
erostean egiten duten aukera herriko ekoizpen txikiak mantentzeko zer garrantzitsua den.  

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Txikia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"6.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Oarsoaldea Garapen Agentzia
Behemendi Landa Garapenako 
Elkartea
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4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea

4.1.1. ekintza. Komunikazio-plan bat eratzea eta aplikatzea,  honako gai hauei buruzkoa: Errenteriako 
bioaniztasuna, hura kontserbatzearen eta hobetzearen garrantzia, bioaniztasunak dakartzan ingurumen- 
eta gizarte-onurak eta eragiten dioten presio-faktoreak eta mehatxua. 

4.1.1. ekintza. Komunikazio-plan bat eratzea eta aplikatzea,  honako gai hauei buruzkoa: Errenteriako 
bioaniztasuna, hura kontserbatzearen eta hobetzearen garrantzia, bioaniztasunak dakartzan ingurumen- 
eta gizarte-onurak eta eragiten dioten presio-faktoreak eta mehatxua. 

4.1.1. ekintza. Komunikazio-plan bat eratzea eta aplikatzea,  honako gai hauei buruzkoa: Errenteriako 
bioaniztasuna, hura kontserbatzearen eta hobetzearen garrantzia, bioaniztasunak dakartzan ingurumen- 
eta gizarte-onurak eta eragiten dioten presio-faktoreak eta mehatxua. 

4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea

4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako bioaniztasunari eta hura kontserbatzeko garrantziari buruzko komunikazio-plan bat diseinatu 
eta aplikatuko da, bioaniztasuna kontserbatzeko beharraz eta haren inguruko arazo eta mehatxuez 
sentikortzeko herritarrak. 

Errenteriako bioaniztasunari eta hura kontserbatzeko garrantziari buruzko komunikazio-plan bat diseinatu 
eta aplikatuko da, bioaniztasuna kontserbatzeko beharraz eta haren inguruko arazo eta mehatxuez 
sentikortzeko herritarrak. 

Errenteriako bioaniztasunari eta hura kontserbatzeko garrantziari buruzko komunikazio-plan bat diseinatu 
eta aplikatuko da, bioaniztasuna kontserbatzeko beharraz eta haren inguruko arazo eta mehatxuez 
sentikortzeko herritarrak. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Kanpaina diseinatzeko ingurumen-irizpideak erabiliko dira bai materialen diseinuan, bai aukeratzen 
diren komunikabideetan. 

* Dokumentuak formatu elektronikoan ekoiztea lehenetsiko da, eta horrela deskargatzea sustatu eta 
erraztuko da (ikus 4.3.2. ekintza), ahalik eta paperezko edizio gutxien eginez (ikus 4.1.3. eta 4.1.4. 
ekintzak).  

* Bioaniztasuna kontserbatzeko udal politiken helburuei buruzko informazio argia emango da. 
* Errenteriako natura-balioei eta haien kontserbazio-egoerari buruzko informazioa emango da, hura 

berreskuratzeko eta kontserbatzeko interesa pizteko, eta neurrien garapenean herritarren esku-hartze 
aktiboa bilatuz.  

* Bioaniztasunaren inguruko informazioa emateko eta sentikortzeko bide nagusiak eta aukerak 
identifikatuko dira, Errenteriako berezitasunak eta bertako herritarrenak kontuan hartuta. 

* Helburu diren hartzaile guztiak hartuko dira kontuan, eta haietako bakoitzarentzako bitartekoak nahiz 
baliabideak erabiliko dira (adibidez, ikasleak, nekazaritza- eta basogintza-ustiategien jabeak...). 

* Kontuan hartuko dira planaren aplikazioko ekintzetan parte hartzen duten pertsonen prestakuntza-
beharrak. 

* Kanpaina diseinatzeko ingurumen-irizpideak erabiliko dira bai materialen diseinuan, bai aukeratzen 
diren komunikabideetan. 

* Dokumentuak formatu elektronikoan ekoiztea lehenetsiko da, eta horrela deskargatzea sustatu eta 
erraztuko da (ikus 4.3.2. ekintza), ahalik eta paperezko edizio gutxien eginez (ikus 4.1.3. eta 4.1.4. 
ekintzak).  

* Bioaniztasuna kontserbatzeko udal politiken helburuei buruzko informazio argia emango da. 
* Errenteriako natura-balioei eta haien kontserbazio-egoerari buruzko informazioa emango da, hura 

berreskuratzeko eta kontserbatzeko interesa pizteko, eta neurrien garapenean herritarren esku-hartze 
aktiboa bilatuz.  

* Bioaniztasunaren inguruko informazioa emateko eta sentikortzeko bide nagusiak eta aukerak 
identifikatuko dira, Errenteriako berezitasunak eta bertako herritarrenak kontuan hartuta. 

* Helburu diren hartzaile guztiak hartuko dira kontuan, eta haietako bakoitzarentzako bitartekoak nahiz 
baliabideak erabiliko dira (adibidez, ikasleak, nekazaritza- eta basogintza-ustiategien jabeak...). 

* Kontuan hartuko dira planaren aplikazioko ekintzetan parte hartzen duten pertsonen prestakuntza-
beharrak. 

* Kanpaina diseinatzeko ingurumen-irizpideak erabiliko dira bai materialen diseinuan, bai aukeratzen 
diren komunikabideetan. 

* Dokumentuak formatu elektronikoan ekoiztea lehenetsiko da, eta horrela deskargatzea sustatu eta 
erraztuko da (ikus 4.3.2. ekintza), ahalik eta paperezko edizio gutxien eginez (ikus 4.1.3. eta 4.1.4. 
ekintzak).  

* Bioaniztasuna kontserbatzeko udal politiken helburuei buruzko informazio argia emango da. 
* Errenteriako natura-balioei eta haien kontserbazio-egoerari buruzko informazioa emango da, hura 

berreskuratzeko eta kontserbatzeko interesa pizteko, eta neurrien garapenean herritarren esku-hartze 
aktiboa bilatuz.  

* Bioaniztasunaren inguruko informazioa emateko eta sentikortzeko bide nagusiak eta aukerak 
identifikatuko dira, Errenteriako berezitasunak eta bertako herritarrenak kontuan hartuta. 

* Helburu diren hartzaile guztiak hartuko dira kontuan, eta haietako bakoitzarentzako bitartekoak nahiz 
baliabideak erabiliko dira (adibidez, ikasleak, nekazaritza- eta basogintza-ustiategien jabeak...). 

* Kontuan hartuko dira planaren aplikazioko ekintzetan parte hartzen duten pertsonen prestakuntza-
beharrak. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"6.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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4.1.2. ekintza. Ezagunak ez diren espezieenganako sentikortze-kanpaina bat garatzea, interes-eremuen 
seinaleztapena eginez (Rosalia alpina, kakalardo adarduna, okil beltza...).
4.1.2. ekintza. Ezagunak ez diren espezieenganako sentikortze-kanpaina bat garatzea, interes-eremuen 
seinaleztapena eginez (Rosalia alpina, kakalardo adarduna, okil beltza...).
4.1.2. ekintza. Ezagunak ez diren espezieenganako sentikortze-kanpaina bat garatzea, interes-eremuen 
seinaleztapena eginez (Rosalia alpina, kakalardo adarduna, okil beltza...).

4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea

4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Ezagunak ez diren arren kontserbatzeko interesekoak diren Errenteriako espezieei buruzko berariazko 
kanpaina bat garatuko da, interes-eremuetako seinaleztapena eginez. (ikus 4.1.1. ekintza)
Ezagunak ez diren arren kontserbatzeko interesekoak diren Errenteriako espezieei buruzko berariazko 
kanpaina bat garatuko da, interes-eremuetako seinaleztapena eginez. (ikus 4.1.1. ekintza)
Ezagunak ez diren arren kontserbatzeko interesekoak diren Errenteriako espezieei buruzko berariazko 
kanpaina bat garatuko da, interes-eremuetako seinaleztapena eginez. (ikus 4.1.1. ekintza)

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Seinaleztapena egiteko eremu egokienak identifikatuko dira (ikus 10.1.1. ekintza). Hasiera batean, hala 
ere, honako hauek proposatzen dira: 

-Listorreta eremuan: kakalardo adarduna eta Rosalia alpina.
-Añarbe Erabilera Publikoko Mendiaren (EPM) sarreran: okil beltza.

* Seinaleztapenaren xedea da espezieen  presentziaren berri ematea eta haiek kontserbatzeko arazoak 
minimizatzea; esate baterako, Listorreta eremuan harrapatuta hiltzen diren kakalardo adardunen 
heriotza-tasa murriztea. 

* Ingurumen Sailak egindako seinaleztapen-diseinua egokitzat jotzen da helburu hauek betetzeko. 
* Seinaleztapenean erabilitako materialak ahal den neurrian ingurunean integratuko dira, eta tratamendu 

kimikoa duten zurak saihestuko dira. 

* Seinaleztapena egiteko eremu egokienak identifikatuko dira (ikus 10.1.1. ekintza). Hasiera batean, hala 
ere, honako hauek proposatzen dira: 

-Listorreta eremuan: kakalardo adarduna eta Rosalia alpina.
-Añarbe Erabilera Publikoko Mendiaren (EPM) sarreran: okil beltza.

* Seinaleztapenaren xedea da espezieen  presentziaren berri ematea eta haiek kontserbatzeko arazoak 
minimizatzea; esate baterako, Listorreta eremuan harrapatuta hiltzen diren kakalardo adardunen 
heriotza-tasa murriztea. 

* Ingurumen Sailak egindako seinaleztapen-diseinua egokitzat jotzen da helburu hauek betetzeko. 
* Seinaleztapenean erabilitako materialak ahal den neurrian ingurunean integratuko dira, eta tratamendu 

kimikoa duten zurak saihestuko dira. 

* Seinaleztapena egiteko eremu egokienak identifikatuko dira (ikus 10.1.1. ekintza). Hasiera batean, hala 
ere, honako hauek proposatzen dira: 

-Listorreta eremuan: kakalardo adarduna eta Rosalia alpina.
-Añarbe Erabilera Publikoko Mendiaren (EPM) sarreran: okil beltza.

* Seinaleztapenaren xedea da espezieen  presentziaren berri ematea eta haiek kontserbatzeko arazoak 
minimizatzea; esate baterako, Listorreta eremuan harrapatuta hiltzen diren kakalardo adardunen 
heriotza-tasa murriztea. 

* Ingurumen Sailak egindako seinaleztapen-diseinua egokitzat jotzen da helburu hauek betetzeko. 
* Seinaleztapenean erabilitako materialak ahal den neurrian ingurunean integratuko dira, eta tratamendu 

kimikoa duten zurak saihestuko dira. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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4.1.3. ekintza. Eskuorri bat eratzea Errenteriako bioaniztasuna eta haren kontserbazioa eta hobekuntza 
hedatzeko. 
4.1.3. ekintza. Eskuorri bat eratzea Errenteriako bioaniztasuna eta haren kontserbazioa eta hobekuntza 
hedatzeko. 
4.1.3. ekintza. Eskuorri bat eratzea Errenteriako bioaniztasuna eta haren kontserbazioa eta hobekuntza 
hedatzeko. 

4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea

4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako bioaniztasunari buruzko eskuorri bat diseinatu eta eratuko da. (ikus 4.1.1. ekintza)Errenteriako bioaniztasunari buruzko eskuorri bat diseinatu eta eratuko da. (ikus 4.1.1. ekintza)Errenteriako bioaniztasunari buruzko eskuorri bat diseinatu eta eratuko da. (ikus 4.1.1. ekintza)

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Eskuorria editatzeko, %100ean birziklatutako paper klororik gabea erabiliko da. 
* Paperaren iraunkortasuna gutxienez 100 urtekoa izango da (ISO 5360-1:1991 arauaren edo pareko baten 

arabera).
* Eskuorriak biltzeko materiala ere birziklatua izango da, eta saihestu egingo dira plastikoak. 
* Erabilitako egur-zuntzen jatorriak FSC ziurtagiria izatea balioetsiko da. 

* Eskuorria editatzeko, %100ean birziklatutako paper klororik gabea erabiliko da. 
* Paperaren iraunkortasuna gutxienez 100 urtekoa izango da (ISO 5360-1:1991 arauaren edo pareko baten 

arabera).
* Eskuorriak biltzeko materiala ere birziklatua izango da, eta saihestu egingo dira plastikoak. 
* Erabilitako egur-zuntzen jatorriak FSC ziurtagiria izatea balioetsiko da. 

* Eskuorria editatzeko, %100ean birziklatutako paper klororik gabea erabiliko da. 
* Paperaren iraunkortasuna gutxienez 100 urtekoa izango da (ISO 5360-1:1991 arauaren edo pareko baten 

arabera).
* Eskuorriak biltzeko materiala ere birziklatua izango da, eta saihestu egingo dira plastikoak. 
* Erabilitako egur-zuntzen jatorriak FSC ziurtagiria izatea balioetsiko da. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
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4.1.4. ekintza. Errenterian dauden Natura 2000 sareko lekuak, helburuak eta kontserbazio-elementuak 
hedatzeko eskuorri bat eratzea 
4.1.4. ekintza. Errenterian dauden Natura 2000 sareko lekuak, helburuak eta kontserbazio-elementuak 
hedatzeko eskuorri bat eratzea 
4.1.4. ekintza. Errenterian dauden Natura 2000 sareko lekuak, helburuak eta kontserbazio-elementuak 
hedatzeko eskuorri bat eratzea 

4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea

4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako Natura 2000ri buruzko berariazko eskuorri bat diseinatu eta eratuko da. (ikus 4.1.1. ekintza)Errenteriako Natura 2000ri buruzko berariazko eskuorri bat diseinatu eta eratuko da. (ikus 4.1.1. ekintza)Errenteriako Natura 2000ri buruzko berariazko eskuorri bat diseinatu eta eratuko da. (ikus 4.1.1. ekintza)

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Eskuorria editatzeko, %100ean birziklatutako paper klororik gabea erabiliko da. 
* Paperaren iraunkortasuna gutxienez 100 urtekoa izango da (ISO 5360-1:1991 arauaren edo pareko baten 

arabera).
* Eskuorriak biltzeko materiala ere birziklatua izango da, eta saihestu egingo dira plastikoak. 
* Erabilitako egur-zuntzen jatorriak FSC ziurtagiria izatea balioetsiko da. 

* Eskuorria editatzeko, %100ean birziklatutako paper klororik gabea erabiliko da. 
* Paperaren iraunkortasuna gutxienez 100 urtekoa izango da (ISO 5360-1:1991 arauaren edo pareko baten 

arabera).
* Eskuorriak biltzeko materiala ere birziklatua izango da, eta saihestu egingo dira plastikoak. 
* Erabilitako egur-zuntzen jatorriak FSC ziurtagiria izatea balioetsiko da. 

* Eskuorria editatzeko, %100ean birziklatutako paper klororik gabea erabiliko da. 
* Paperaren iraunkortasuna gutxienez 100 urtekoa izango da (ISO 5360-1:1991 arauaren edo pareko baten 

arabera).
* Eskuorriak biltzeko materiala ere birziklatua izango da, eta saihestu egingo dira plastikoak. 
* Erabilitako egur-zuntzen jatorriak FSC ziurtagiria izatea balioetsiko da. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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4.1.5. ekintza. Errenteriako Lau Haizeta Parkeko helburuak eta kontserbazio-elementuak hedatzeko 
eskuorri bat eratzea.
4.1.5. ekintza. Errenteriako Lau Haizeta Parkeko helburuak eta kontserbazio-elementuak hedatzeko 
eskuorri bat eratzea.
4.1.5. ekintza. Errenteriako Lau Haizeta Parkeko helburuak eta kontserbazio-elementuak hedatzeko 
eskuorri bat eratzea.

4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea

4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako Lau Haizeta Parkeri buruzko berariazko eskuorri bat diseinatu eta eratuko da. (ikus 4.1.1. 
ekintza)
Errenteriako Lau Haizeta Parkeri buruzko berariazko eskuorri bat diseinatu eta eratuko da. (ikus 4.1.1. 
ekintza)
Errenteriako Lau Haizeta Parkeri buruzko berariazko eskuorri bat diseinatu eta eratuko da. (ikus 4.1.1. 
ekintza)

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Eskuorria editatzeko, %100ean birziklatutako paper klororik gabea erabiliko da. 
* Paperaren iraunkortasuna gutxienez 100 urtekoa izango da (ISO 5360-1:1991 arauaren edo pareko baten 

arabera).
* Eskuorriak biltzeko materiala ere birziklatua izango da, eta saihestu egingo dira plastikoak. 
* Erabilitako egur-zuntzen jatorriak FSC ziurtagiria izatea balioetsiko da. 

* Eskuorria editatzeko, %100ean birziklatutako paper klororik gabea erabiliko da. 
* Paperaren iraunkortasuna gutxienez 100 urtekoa izango da (ISO 5360-1:1991 arauaren edo pareko baten 

arabera).
* Eskuorriak biltzeko materiala ere birziklatua izango da, eta saihestu egingo dira plastikoak. 
* Erabilitako egur-zuntzen jatorriak FSC ziurtagiria izatea balioetsiko da. 

* Eskuorria editatzeko, %100ean birziklatutako paper klororik gabea erabiliko da. 
* Paperaren iraunkortasuna gutxienez 100 urtekoa izango da (ISO 5360-1:1991 arauaren edo pareko baten 

arabera).
* Eskuorriak biltzeko materiala ere birziklatua izango da, eta saihestu egingo dira plastikoak. 
* Erabilitako egur-zuntzen jatorriak FSC ziurtagiria izatea balioetsiko da. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"3.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
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4.1.6. ekintza. Herritarrak bioaniztasunaz  eta haren kontserbazioaz eta hobekuntzaz zenbateraino 
dauden kontzientziatuta eta sentikortuta balioztatzea. 
4.1.6. ekintza. Herritarrak bioaniztasunaz  eta haren kontserbazioaz eta hobekuntzaz zenbateraino 
dauden kontzientziatuta eta sentikortuta balioztatzea. 
4.1.6. ekintza. Herritarrak bioaniztasunaz  eta haren kontserbazioaz eta hobekuntzaz zenbateraino 
dauden kontzientziatuta eta sentikortuta balioztatzea. 

4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea

4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea4.1. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaz duten ezagutza handitzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Herritarren kontzientziazio-mailari eta joerari buruzko informazioa eskuratuko da, gabeziak 
identifikatzeko eta bioaniztasunaren inguruko komunikazio- eta sentikortze-estrategiak doitu eta 
optimizatzeko. 

Herritarren kontzientziazio-mailari eta joerari buruzko informazioa eskuratuko da, gabeziak 
identifikatzeko eta bioaniztasunaren inguruko komunikazio- eta sentikortze-estrategiak doitu eta 
optimizatzeko. 

Herritarren kontzientziazio-mailari eta joerari buruzko informazioa eskuratuko da, gabeziak 
identifikatzeko eta bioaniztasunaren inguruko komunikazio- eta sentikortze-estrategiak doitu eta 
optimizatzeko. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Bost urtero

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
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4.2.1. ekintza. Herri-plataforma bat sortzea eta bultzatzea, eragile sozialak eta ekologistak barne, 
estrategiari lotutako foro iraunkor bat osatu eta Errenteriako bioaniztasuna kontserbatzeko eta 
hobetzeko eztabaida irekia izateko.  

4.2.1. ekintza. Herri-plataforma bat sortzea eta bultzatzea, eragile sozialak eta ekologistak barne, 
estrategiari lotutako foro iraunkor bat osatu eta Errenteriako bioaniztasuna kontserbatzeko eta 
hobetzeko eztabaida irekia izateko.  

4.2.1. ekintza. Herri-plataforma bat sortzea eta bultzatzea, eragile sozialak eta ekologistak barne, 
estrategiari lotutako foro iraunkor bat osatu eta Errenteriako bioaniztasuna kontserbatzeko eta 
hobetzeko eztabaida irekia izateko.  

4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea

4.2. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioan eta hobekuntzan gehiago 
parte har dezaten bultzatzea
4.2. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioan eta hobekuntzan gehiago 
parte har dezaten bultzatzea
4.2. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioan eta hobekuntzan gehiago 
parte har dezaten bultzatzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1 eta P5.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1 eta P5.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1 eta P5.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Herritarren foro iraunkor bat eratu eta bultzatuko da Ingurumen Aholku Kontseiluaren esparruan, 
bioaniztasunean interesa eta zuzeneko esku-hartzea duten udalerriko eragile sozialak biltzen dituena. 
Bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko proposamenak eta kezkak biltzea izango da foroaren 
helburua. 

Herritarren foro iraunkor bat eratu eta bultzatuko da Ingurumen Aholku Kontseiluaren esparruan, 
bioaniztasunean interesa eta zuzeneko esku-hartzea duten udalerriko eragile sozialak biltzen dituena. 
Bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko proposamenak eta kezkak biltzea izango da foroaren 
helburua. 

Herritarren foro iraunkor bat eratu eta bultzatuko da Ingurumen Aholku Kontseiluaren esparruan, 
bioaniztasunean interesa eta zuzeneko esku-hartzea duten udalerriko eragile sozialak biltzen dituena. 
Bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko proposamenak eta kezkak biltzea izango da foroaren 
helburua. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez, gizartearen eta udalaren arteko elkarrizketarako tresna 
nagusia izan behar du foro honek. 

* Foroaren eginkizun hauek bultzatuko dira:
-Ezagutza hobetzeko lanak zabaltzeko eta laguntzeko proposamenak eta ekimenak garatzen dituen 

katalizatzailea izatea. 
-Estrategiaz eta ekintza-planaz eztabaidatzeko eta ekimenak zein ekintzak proposatzeko gunea 

izatea. 
-Burutzen diren ekintzen segimendua eta zaintza egiteko ekintzen bultzatzailea izatea, eta 

bioaniztasunaren egoera bera zaintzea. 
-Estrategia eta ekintza-plana aplikatuz lortutako emaitzen berrikuspenean eta ebaluazioan laguntzea. 

* Bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez, gizartearen eta udalaren arteko elkarrizketarako tresna 
nagusia izan behar du foro honek. 

* Foroaren eginkizun hauek bultzatuko dira:
-Ezagutza hobetzeko lanak zabaltzeko eta laguntzeko proposamenak eta ekimenak garatzen dituen 

katalizatzailea izatea. 
-Estrategiaz eta ekintza-planaz eztabaidatzeko eta ekimenak zein ekintzak proposatzeko gunea 

izatea. 
-Burutzen diren ekintzen segimendua eta zaintza egiteko ekintzen bultzatzailea izatea, eta 

bioaniztasunaren egoera bera zaintzea. 
-Estrategia eta ekintza-plana aplikatuz lortutako emaitzen berrikuspenean eta ebaluazioan laguntzea. 

* Bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez, gizartearen eta udalaren arteko elkarrizketarako tresna 
nagusia izan behar du foro honek. 

* Foroaren eginkizun hauek bultzatuko dira:
-Ezagutza hobetzeko lanak zabaltzeko eta laguntzeko proposamenak eta ekimenak garatzen dituen 

katalizatzailea izatea. 
-Estrategiaz eta ekintza-planaz eztabaidatzeko eta ekimenak zein ekintzak proposatzeko gunea 

izatea. 
-Burutzen diren ekintzen segimendua eta zaintza egiteko ekintzen bultzatzailea izatea, eta 

bioaniztasunaren egoera bera zaintzea. 
-Estrategia eta ekintza-plana aplikatuz lortutako emaitzen berrikuspenean eta ebaluazioan laguntzea. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
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4.2.2. ekintza. Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa egiteko prozeduretan parte-hartze publikoa erraztea, 
dokumentuak aztertzeko aholku emanez eta Errenteriako bioaniztasunean eragina duten proiektuen 
aurreko alegazioak idazten lagunduz. 

4.2.2. ekintza. Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa egiteko prozeduretan parte-hartze publikoa erraztea, 
dokumentuak aztertzeko aholku emanez eta Errenteriako bioaniztasunean eragina duten proiektuen 
aurreko alegazioak idazten lagunduz. 

4.2.2. ekintza. Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa egiteko prozeduretan parte-hartze publikoa erraztea, 
dokumentuak aztertzeko aholku emanez eta Errenteriako bioaniztasunean eragina duten proiektuen 
aurreko alegazioak idazten lagunduz. 

4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea

4.2. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioan eta hobekuntzan gehiago 
parte har dezaten bultzatzea
4.2. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioan eta hobekuntzan gehiago 
parte har dezaten bultzatzea
4.2. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioan eta hobekuntzan gehiago 
parte har dezaten bultzatzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Udalerriari eragiten dioten plan eta proiektuetako ingurumen-inpaktuaren ebaluazioan herritarren  parte-
hartzea erraztea, bioaniztasunaren kontserbazioarekin lotutako kezka eta alegazioak egokiro azal ditzaten. 
Udalerriari eragiten dioten plan eta proiektuetako ingurumen-inpaktuaren ebaluazioan herritarren  parte-
hartzea erraztea, bioaniztasunaren kontserbazioarekin lotutako kezka eta alegazioak egokiro azal ditzaten. 
Udalerriari eragiten dioten plan eta proiektuetako ingurumen-inpaktuaren ebaluazioan herritarren  parte-
hartzea erraztea, bioaniztasunaren kontserbazioarekin lotutako kezka eta alegazioak egokiro azal ditzaten. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Udalaren web-orrian, plan eta proiektuei alegazioak eta iradokizunak aurkezteko dokumentu teknikoak, 
alternatibak eta administrazio-epeak azaltzen dituen informazio eguneratua jarriko da. (ikus 4.3.2. 
ekintza)

* Udalaren web-orrian, plan eta proiektuei alegazioak eta iradokizunak aurkezteko dokumentu teknikoak, 
alternatibak eta administrazio-epeak azaltzen dituen informazio eguneratua jarriko da. (ikus 4.3.2. 
ekintza)

* Udalaren web-orrian, plan eta proiektuei alegazioak eta iradokizunak aurkezteko dokumentu teknikoak, 
alternatibak eta administrazio-epeak azaltzen dituen informazio eguneratua jarriko da. (ikus 4.3.2. 
ekintza)
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4.2.3. ekintza. Estrategia honi eta udalerriko bioaniztasunaren kontserbazioari dagokienez, herritarren 
iruzkinak eta iradokizunak jasotzeko zerbitzu bat gaitzea (postontzi berdea). 
4.2.3. ekintza. Estrategia honi eta udalerriko bioaniztasunaren kontserbazioari dagokienez, herritarren 
iruzkinak eta iradokizunak jasotzeko zerbitzu bat gaitzea (postontzi berdea). 
4.2.3. ekintza. Estrategia honi eta udalerriko bioaniztasunaren kontserbazioari dagokienez, herritarren 
iruzkinak eta iradokizunak jasotzeko zerbitzu bat gaitzea (postontzi berdea). 

4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea

4.2. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioan eta hobekuntzan gehiago 
parte har dezaten bultzatzea
4.2. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioan eta hobekuntzan gehiago 
parte har dezaten bultzatzea
4.2. Helburu zehatza. Herritarrek Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioan eta hobekuntzan gehiago 
parte har dezaten bultzatzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Bide berriak gaituko dira herritarren parte-hartzea errazteko eta bultzatzeko. Hala, bada, Errenteriako 
bioaniztasunaren kontserbazioari eta hobekuntzari lotutako kezkak eta proposamena modu iraunkorrean 
jaso ahal izango dira. 

Bide berriak gaituko dira herritarren parte-hartzea errazteko eta bultzatzeko. Hala, bada, Errenteriako 
bioaniztasunaren kontserbazioari eta hobekuntzari lotutako kezkak eta proposamena modu iraunkorrean 
jaso ahal izango dira. 

Bide berriak gaituko dira herritarren parte-hartzea errazteko eta bultzatzeko. Hala, bada, Errenteriako 
bioaniztasunaren kontserbazioari eta hobekuntzari lotutako kezkak eta proposamena modu iraunkorrean 
jaso ahal izango dira. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Udaletxean eta Internet bidez erabili ahal izango da zerbitzua (udalaren web-orriaren bidez). Nolanahi 
ere, teknologia berrien erabilera bultzatuko da. 

* Udal zerbitzuek arrazoizko epean erantzutea bermatzen duen sistema bat ezartzea aztertu behar da.
* Ingurumen-informazioa eskuratzeko eskaerei dagokienez, erantzuna ingurumenaren arloan informazioa 

eskuratzeko, publikoak parte hartzeko eta epaitegietara jotzeko eskubideak arautzen duen 27/2006 
Legearen 10. artikuluari jarraikiz emango da.

* Udaletxean eta Internet bidez erabili ahal izango da zerbitzua (udalaren web-orriaren bidez). Nolanahi 
ere, teknologia berrien erabilera bultzatuko da. 

* Udal zerbitzuek arrazoizko epean erantzutea bermatzen duen sistema bat ezartzea aztertu behar da.
* Ingurumen-informazioa eskuratzeko eskaerei dagokienez, erantzuna ingurumenaren arloan informazioa 

eskuratzeko, publikoak parte hartzeko eta epaitegietara jotzeko eskubideak arautzen duen 27/2006 
Legearen 10. artikuluari jarraikiz emango da.

* Udaletxean eta Internet bidez erabili ahal izango da zerbitzua (udalaren web-orriaren bidez). Nolanahi 
ere, teknologia berrien erabilera bultzatuko da. 

* Udal zerbitzuek arrazoizko epean erantzutea bermatzen duen sistema bat ezartzea aztertu behar da.
* Ingurumen-informazioa eskuratzeko eskaerei dagokienez, erantzuna ingurumenaren arloan informazioa 

eskuratzeko, publikoak parte hartzeko eta epaitegietara jotzeko eskubideak arautzen duen 27/2006 
Legearen 10. artikuluari jarraikiz emango da.
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4.3.1. ekintza. Udalak kontratatzen dituen lanek bioaniztasunarekin eta baliabide naturalekin lotura 
izanez gero, dibulgazio-dokumentu labur bat emateko betebeharra sartzea. 
4.3.1. ekintza. Udalak kontratatzen dituen lanek bioaniztasunarekin eta baliabide naturalekin lotura 
izanez gero, dibulgazio-dokumentu labur bat emateko betebeharra sartzea. 
4.3.1. ekintza. Udalak kontratatzen dituen lanek bioaniztasunarekin eta baliabide naturalekin lotura 
izanez gero, dibulgazio-dokumentu labur bat emateko betebeharra sartzea. 

4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea

4.3. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko informazio zientifikoa eta teknikoa heda 
dadin eta herritarren eskura egon dadin bultzatzea
4.3. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko informazio zientifikoa eta teknikoa heda 
dadin eta herritarren eskura egon dadin bultzatzea
4.3. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko informazio zientifikoa eta teknikoa heda 
dadin eta herritarren eskura egon dadin bultzatzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Bioaniztasunarekin zerikusia duten dokumentu guztietan laburpen ez-tekniko bat helarazi beharko da, 
euskaraz eta gaztelaniaz, eta hedatu egingo da, ingurumen-informazioa pixkanaka zabaltzen dela 
ziurtatzeko eta herritarrek modu zabal eta ahalik eta sistematikoenean eskuragarri izateko. 

Bioaniztasunarekin zerikusia duten dokumentu guztietan laburpen ez-tekniko bat helarazi beharko da, 
euskaraz eta gaztelaniaz, eta hedatu egingo da, ingurumen-informazioa pixkanaka zabaltzen dela 
ziurtatzeko eta herritarrek modu zabal eta ahalik eta sistematikoenean eskuragarri izateko. 

Bioaniztasunarekin zerikusia duten dokumentu guztietan laburpen ez-tekniko bat helarazi beharko da, 
euskaraz eta gaztelaniaz, eta hedatu egingo da, ingurumen-informazioa pixkanaka zabaltzen dela 
ziurtatzeko eta herritarrek modu zabal eta ahalik eta sistematikoenean eskuragarri izateko. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Dibulgaziorako laburpen-dokumentuak udalaren web-orriaren bidez eskuragarri egotea bermatuko da. 
(ikus 4.3.2. ekintza)

* Saihestu egingo da dibulgazio-dokumentuetan informazio labaina edo bioaniztasunaren 
kontserbaziorako kaltegarria agertzea. 

* Dibulgaziorako laburpen-dokumentuak udalaren web-orriaren bidez eskuragarri egotea bermatuko da. 
(ikus 4.3.2. ekintza)

* Saihestu egingo da dibulgazio-dokumentuetan informazio labaina edo bioaniztasunaren 
kontserbaziorako kaltegarria agertzea. 

* Dibulgaziorako laburpen-dokumentuak udalaren web-orriaren bidez eskuragarri egotea bermatuko da. 
(ikus 4.3.2. ekintza)

* Saihestu egingo da dibulgazio-dokumentuetan informazio labaina edo bioaniztasunaren 
kontserbaziorako kaltegarria agertzea. 
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4.3.2. ekintza. Udalaren web-orrian bioaniztasunari buruzko informazio garrantzitsua duen atal bat 
sortzea. 
4.3.2. ekintza. Udalaren web-orrian bioaniztasunari buruzko informazio garrantzitsua duen atal bat 
sortzea. 
4.3.2. ekintza. Udalaren web-orrian bioaniztasunari buruzko informazio garrantzitsua duen atal bat 
sortzea. 

4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea

4.3. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko informazio zientifikoa eta teknikoa heda 
dadin eta herritarren eskura egon dadin bultzatzea
4.3. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko informazio zientifikoa eta teknikoa heda 
dadin eta herritarren eskura egon dadin bultzatzea
4.3. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko informazio zientifikoa eta teknikoa heda 
dadin eta herritarren eskura egon dadin bultzatzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Udalak bioaniztasunaren inguruan egiten duen kudeaketa zabalduko du, eta herritarren eskura jarriko du. Udalak bioaniztasunaren inguruan egiten duen kudeaketa zabalduko du, eta herritarren eskura jarriko du. Udalak bioaniztasunaren inguruan egiten duen kudeaketa zabalduko du, eta herritarren eskura jarriko du. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Honako eduki hauek izango ditu atalak:
-Udalak bioaniztasunaren kontserbazioari eta hobekuntzari dagokionez egin dituen ekintza 

proaktibo guztiei buruzko informazioa. 
-Bioaniztasunaren kontserbazioari buruzko tratatu, hitzarmen eta nazioarteko itunen berri ematen 

duen informazioa, web-estekak, bai eta gai horren inguruko lege-testuak (tokikoak, erkidegokoak, 
estatukoak eta Batasunekoak).  

-Bioaniztasunerako udal politikari buruzko informazioa —estrategia eta ekintza-plana barne—, eta 
udalak  hura kontserbatzeko eta hobetzeko adostutako konpromisoak eta akordioak.

-Estrategiaren 1.2.3 ekintzan aurreikusitako  helburuen betetze- eta lortze-mailari buruzko txostenak. 
-4.3.1 neurrian aurreikusitakoaren arabera, udalak kontratatutako lanen dibulgazio-laburpenak.
-Bioaniztasunari eragiten edo eragin diezaioketen jardueren segimenduari buruzko informazio 

garrantzitsua. 
-Bioaniztasunean eragin nabarmena duten baimenak eta ingurumenaren gaineko hitzarmenak. Beste 

administrazio batzuek emandako baimenak direnean, dagokion informazioa eskura daitekeen 
tokiaren erreferentzia aipatuko da. 

-Errenteriari eragiten dioten plan eta proiektuen ingurumen-inpaktuari buruzko azterketak eta 
adierazpenak. Udalak eskuratu ezin baditu, dagokion informazioa eskura daitekeen tokiaren 
erreferentzia zehaztuko da. 

* Udaleko zerbitzu teknikoek egunean izango dituzte web-orriko atal horretako edukiak. 

* Honako eduki hauek izango ditu atalak:
-Udalak bioaniztasunaren kontserbazioari eta hobekuntzari dagokionez egin dituen ekintza 

proaktibo guztiei buruzko informazioa. 
-Bioaniztasunaren kontserbazioari buruzko tratatu, hitzarmen eta nazioarteko itunen berri ematen 

duen informazioa, web-estekak, bai eta gai horren inguruko lege-testuak (tokikoak, erkidegokoak, 
estatukoak eta Batasunekoak).  

-Bioaniztasunerako udal politikari buruzko informazioa —estrategia eta ekintza-plana barne—, eta 
udalak  hura kontserbatzeko eta hobetzeko adostutako konpromisoak eta akordioak.

-Estrategiaren 1.2.3 ekintzan aurreikusitako  helburuen betetze- eta lortze-mailari buruzko txostenak. 
-4.3.1 neurrian aurreikusitakoaren arabera, udalak kontratatutako lanen dibulgazio-laburpenak.
-Bioaniztasunari eragiten edo eragin diezaioketen jardueren segimenduari buruzko informazio 

garrantzitsua. 
-Bioaniztasunean eragin nabarmena duten baimenak eta ingurumenaren gaineko hitzarmenak. Beste 

administrazio batzuek emandako baimenak direnean, dagokion informazioa eskura daitekeen 
tokiaren erreferentzia aipatuko da. 

-Errenteriari eragiten dioten plan eta proiektuen ingurumen-inpaktuari buruzko azterketak eta 
adierazpenak. Udalak eskuratu ezin baditu, dagokion informazioa eskura daitekeen tokiaren 
erreferentzia zehaztuko da. 

* Udaleko zerbitzu teknikoek egunean izango dituzte web-orriko atal horretako edukiak. 

* Honako eduki hauek izango ditu atalak:
-Udalak bioaniztasunaren kontserbazioari eta hobekuntzari dagokionez egin dituen ekintza 

proaktibo guztiei buruzko informazioa. 
-Bioaniztasunaren kontserbazioari buruzko tratatu, hitzarmen eta nazioarteko itunen berri ematen 

duen informazioa, web-estekak, bai eta gai horren inguruko lege-testuak (tokikoak, erkidegokoak, 
estatukoak eta Batasunekoak).  

-Bioaniztasunerako udal politikari buruzko informazioa —estrategia eta ekintza-plana barne—, eta 
udalak  hura kontserbatzeko eta hobetzeko adostutako konpromisoak eta akordioak.

-Estrategiaren 1.2.3 ekintzan aurreikusitako  helburuen betetze- eta lortze-mailari buruzko txostenak. 
-4.3.1 neurrian aurreikusitakoaren arabera, udalak kontratatutako lanen dibulgazio-laburpenak.
-Bioaniztasunari eragiten edo eragin diezaioketen jardueren segimenduari buruzko informazio 

garrantzitsua. 
-Bioaniztasunean eragin nabarmena duten baimenak eta ingurumenaren gaineko hitzarmenak. Beste 

administrazio batzuek emandako baimenak direnean, dagokion informazioa eskura daitekeen 
tokiaren erreferentzia aipatuko da. 

-Errenteriari eragiten dioten plan eta proiektuen ingurumen-inpaktuari buruzko azterketak eta 
adierazpenak. Udalak eskuratu ezin baditu, dagokion informazioa eskura daitekeen tokiaren 
erreferentzia zehaztuko da. 

* Udaleko zerbitzu teknikoek egunean izango dituzte web-orriko atal horretako edukiak. 
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4.3.3. ekintza. Estrategiaren garapenari eta kudeaketa-neurrien aplikazioari buruzko albiste 
garrantzitsuen berri emateko prentsa-oharrak bidaltzea udalak hedabideei. 
4.3.3. ekintza. Estrategiaren garapenari eta kudeaketa-neurrien aplikazioari buruzko albiste 
garrantzitsuen berri emateko prentsa-oharrak bidaltzea udalak hedabideei. 
4.3.3. ekintza. Estrategiaren garapenari eta kudeaketa-neurrien aplikazioari buruzko albiste 
garrantzitsuen berri emateko prentsa-oharrak bidaltzea udalak hedabideei. 

4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
4. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea

4.3. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko informazio zientifikoa eta teknikoa heda 
dadin eta herritarren eskura egon dadin bultzatzea
4.3. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko informazio zientifikoa eta teknikoa heda 
dadin eta herritarren eskura egon dadin bultzatzea
4.3. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko informazio zientifikoa eta teknikoa heda 
dadin eta herritarren eskura egon dadin bultzatzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Herritarrentzat hurbilak diren hedabideak erabiliko dira ingurumen- eta sentikortze-informazioa emateko. 
(ikus 4.1.1. ekintza)
Herritarrentzat hurbilak diren hedabideak erabiliko dira ingurumen- eta sentikortze-informazioa emateko. 
(ikus 4.1.1. ekintza)
Herritarrentzat hurbilak diren hedabideak erabiliko dira ingurumen- eta sentikortze-informazioa emateko. 
(ikus 4.1.1. ekintza)
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2. helburua: Bioaniztasuna osatzen duten elementuak kontserbazio-egoera egokira iristea, 
habitatak, espezieak eta prozesu ekologikoak babestuz

5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)

5.1.1. ekintza. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzea Aiako Harria PNa Erabili eta 
Kudeatzeko Plan Zuzentzailea (EKPZ) berrikusteko, eguneratzeko eta onartzeko, Europako araudia 
aplikatzeak dakartzan betebeharrak barne. 

5.1.1. ekintza. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzea Aiako Harria PNa Erabili eta 
Kudeatzeko Plan Zuzentzailea (EKPZ) berrikusteko, eguneratzeko eta onartzeko, Europako araudia 
aplikatzeak dakartzan betebeharrak barne. 

5.1.1. ekintza. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzea Aiako Harria PNa Erabili eta 
Kudeatzeko Plan Zuzentzailea (EKPZ) berrikusteko, eguneratzeko eta onartzeko, Europako araudia 
aplikatzeak dakartzan betebeharrak barne. 

5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)
5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)
5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)

5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea
5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea
5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legea betetzeko, Aiako Harria PNaren EKPZ berrikusi eta onar 
dadin bultzatzea. 

Gaur egun,  Aiako Harria PNak ez du EKPZrik indarrean. 2002ko apirilean onartu zen EKPZren indarraldia 
amaitu da dagoeneko,  16/1994 Legearen 28. artikuluaren arabera. Artikulu horretan berariaz azaltzen da 
erabilera eta kudeaketa plan zuzentzaileek bost urteko indarraldia dutela, eta, epe hori amaituta, 
derrigorrez berrikusi eta onartu beharko dira, aurreikusitako araudiaren arabera. 

Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legea betetzeko, Aiako Harria PNaren EKPZ berrikusi eta onar 
dadin bultzatzea. 

Gaur egun,  Aiako Harria PNak ez du EKPZrik indarrean. 2002ko apirilean onartu zen EKPZren indarraldia 
amaitu da dagoeneko,  16/1994 Legearen 28. artikuluaren arabera. Artikulu horretan berariaz azaltzen da 
erabilera eta kudeaketa plan zuzentzaileek bost urteko indarraldia dutela, eta, epe hori amaituta, 
derrigorrez berrikusi eta onartu beharko dira, aurreikusitako araudiaren arabera. 

Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legea betetzeko, Aiako Harria PNaren EKPZ berrikusi eta onar 
dadin bultzatzea. 

Gaur egun,  Aiako Harria PNak ez du EKPZrik indarrean. 2002ko apirilean onartu zen EKPZren indarraldia 
amaitu da dagoeneko,  16/1994 Legearen 28. artikuluaren arabera. Artikulu horretan berariaz azaltzen da 
erabilera eta kudeaketa plan zuzentzaileek bost urteko indarraldia dutela, eta, epe hori amaituta, 
derrigorrez berrikusi eta onartu beharko dira, aurreikusitako araudiaren arabera. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* EKPZk honako zuzentarau hauek diotena jasotzeko beharra azpimarratuko da: 
-Habitat naturalak eta basoko fauna eta flora babesteari buruzko 43/92/EE Zuzentaraua.
-Hegaztiei buruzko 2009/147/ EE Zuzentaraua.
-Urei buruzko politikaren arloan erkidegoaren jarduera-esparrua ezartzen duen 2000/60/EE 

Zuzentaraua.

* EKPZ berrikusteko eta eratzeko prozesu parte-hartzaile bat diseinatu eta zehaztu beharra azpimarratuko 
da.

* EKPZk honako zuzentarau hauek diotena jasotzeko beharra azpimarratuko da: 
-Habitat naturalak eta basoko fauna eta flora babesteari buruzko 43/92/EE Zuzentaraua.
-Hegaztiei buruzko 2009/147/ EE Zuzentaraua.
-Urei buruzko politikaren arloan erkidegoaren jarduera-esparrua ezartzen duen 2000/60/EE 

Zuzentaraua.

* EKPZ berrikusteko eta eratzeko prozesu parte-hartzaile bat diseinatu eta zehaztu beharra azpimarratuko 
da.

* EKPZk honako zuzentarau hauek diotena jasotzeko beharra azpimarratuko da: 
-Habitat naturalak eta basoko fauna eta flora babesteari buruzko 43/92/EE Zuzentaraua.
-Hegaztiei buruzko 2009/147/ EE Zuzentaraua.
-Urei buruzko politikaren arloan erkidegoaren jarduera-esparrua ezartzen duen 2000/60/EE 

Zuzentaraua.

* EKPZ berrikusteko eta eratzeko prozesu parte-hartzaile bat diseinatu eta zehaztu beharra azpimarratuko 
da.
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5.1.2. ekintza. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskaera justifikatua egitea Aiako 
Harria PNaren mugak berrikusteko eta zabaltzeko. 
5.1.2. ekintza. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskaera justifikatua egitea Aiako 
Harria PNaren mugak berrikusteko eta zabaltzeko. 
5.1.2. ekintza. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskaera justifikatua egitea Aiako 
Harria PNaren mugak berrikusteko eta zabaltzeko. 

5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)
5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)
5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)

5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea
5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea
5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Aiako Harria PNaren mugak berrikustea eta zabaltzea bultzatuko da (justifikatuz); izan ere, egungo mugak 
koherentziarik gabeak direla jotzen da, bai ikuspuntu geografikotik bai ekologikotik. 2010ean elkarte 
ekologistek eta kontserbazionistek egindako proposamen batean oinarritzen da eskaera. 

Aiako Harria PNaren mugak berrikustea eta zabaltzea bultzatuko da (justifikatuz); izan ere, egungo mugak 
koherentziarik gabeak direla jotzen da, bai ikuspuntu geografikotik bai ekologikotik. 2010ean elkarte 
ekologistek eta kontserbazionistek egindako proposamen batean oinarritzen da eskaera. 

Aiako Harria PNaren mugak berrikustea eta zabaltzea bultzatuko da (justifikatuz); izan ere, egungo mugak 
koherentziarik gabeak direla jotzen da, bai ikuspuntu geografikotik bai ekologikotik. 2010ean elkarte 
ekologistek eta kontserbazionistek egindako proposamen batean oinarritzen da eskaera. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Aiako Harriaren mugak berrikusteak eta zabaltzeak berarekin dakar Baliabide Naturalen Antolamendu 
Plana (BNAP) aldatzea. Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 5. artikuluaren arabera, 
BNAPa idazterakoan nagusi diren irizpideak aldatuz gero edo antolamendua egin den lurraldeen 
kondizio sozial, ekonomiko eta naturalak aldatzeak beharrezko egiten badu, aldatu eta/edo eguneratu 
ahal izango dira BNAPak (haiek onartzeko prozedurari jarraituz). 

* Baliozkotzat jotzen da 2010ean Ekologistak Martxan, Haritzalde eta Eguzki elkarteek egindako 
berrikuspen- eta zabaltze-proposamena. 

* Eskaera bat eginik bultzatzeko, beharrezkotzat jotzen da aurrez adostasun esplizitua lortzea Aiako Harria 
PNan eta proposamen berrian lurrak dituzten gainerako udalekin. 

* Aiako Harriaren mugak berrikusteak eta zabaltzeak berarekin dakar Baliabide Naturalen Antolamendu 
Plana (BNAP) aldatzea. Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 5. artikuluaren arabera, 
BNAPa idazterakoan nagusi diren irizpideak aldatuz gero edo antolamendua egin den lurraldeen 
kondizio sozial, ekonomiko eta naturalak aldatzeak beharrezko egiten badu, aldatu eta/edo eguneratu 
ahal izango dira BNAPak (haiek onartzeko prozedurari jarraituz). 

* Baliozkotzat jotzen da 2010ean Ekologistak Martxan, Haritzalde eta Eguzki elkarteek egindako 
berrikuspen- eta zabaltze-proposamena. 

* Eskaera bat eginik bultzatzeko, beharrezkotzat jotzen da aurrez adostasun esplizitua lortzea Aiako Harria 
PNan eta proposamen berrian lurrak dituzten gainerako udalekin. 

* Aiako Harriaren mugak berrikusteak eta zabaltzeak berarekin dakar Baliabide Naturalen Antolamendu 
Plana (BNAP) aldatzea. Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 5. artikuluaren arabera, 
BNAPa idazterakoan nagusi diren irizpideak aldatuz gero edo antolamendua egin den lurraldeen 
kondizio sozial, ekonomiko eta naturalak aldatzeak beharrezko egiten badu, aldatu eta/edo eguneratu 
ahal izango dira BNAPak (haiek onartzeko prozedurari jarraituz). 

* Baliozkotzat jotzen da 2010ean Ekologistak Martxan, Haritzalde eta Eguzki elkarteek egindako 
berrikuspen- eta zabaltze-proposamena. 

* Eskaera bat eginik bultzatzeko, beharrezkotzat jotzen da aurrez adostasun esplizitua lortzea Aiako Harria 
PNan eta proposamen berrian lurrak dituzten gainerako udalekin. 
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5.1.3. ekintza. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskaera justifikatua egitea Aiako 
Harria PNaren eremu-banaketan Añarbe Baso Erreserba gisa sartzeko proposamenari baiezkoa emateko. 
5.1.3. ekintza. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskaera justifikatua egitea Aiako 
Harria PNaren eremu-banaketan Añarbe Baso Erreserba gisa sartzeko proposamenari baiezkoa emateko. 
5.1.3. ekintza. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskaera justifikatua egitea Aiako 
Harria PNaren eremu-banaketan Añarbe Baso Erreserba gisa sartzeko proposamenari baiezkoa emateko. 

5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)
5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)
5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)

5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea
5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea
5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1 eta P3.2

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1 eta P3.2

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1 eta P3.2

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Aiako Harria PNko eremu-banaketan Añarbe mendia Kontserbazio Aktiboko Eremua izatetik Erreserba 
Eremua (909 ha-koa) izatera aldatzea bultzatuko da, eremu horretako baso-habitatak kontserbatzeko eta 
hobetzeko helburuak betetzen direla ziurtatzeko.  

Aiako Harria PNko eremu-banaketan Añarbe mendia Kontserbazio Aktiboko Eremua izatetik Erreserba 
Eremua (909 ha-koa) izatera aldatzea bultzatuko da, eremu horretako baso-habitatak kontserbatzeko eta 
hobetzeko helburuak betetzen direla ziurtatzeko.  

Aiako Harria PNko eremu-banaketan Añarbe mendia Kontserbazio Aktiboko Eremua izatetik Erreserba 
Eremua (909 ha-koa) izatera aldatzea bultzatuko da, eremu horretako baso-habitatak kontserbatzeko eta 
hobetzeko helburuak betetzen direla ziurtatzeko.  

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Aiako Harria PNaren eremu-banaketa berrikusteak eta aldatzeak berarekin dakar BNAPa aldatzea.  
Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 5. artikuluaren arabera, BNAPa idazterakoan nagusi 
diren irizpideak aldatuz gero edo antolamendua egin den lurraldeen kondizio sozial, ekonomiko eta 
naturalak aldatzeak beharrezko egiten badu, aldatu eta/edo eguneratu ahal izango dira BNAPak (haiek 
onartzeko prozedurari jarraituz).

* Aiako Harria PNaren BNAPa berrikustean eta onartzean (5.1.1 ekintza), proposatutako eremu-
banaketaren aldaketa sartuko da. 

* Aiako Harria PNaren eremu-banaketa berrikusteak eta aldatzeak berarekin dakar BNAPa aldatzea.  
Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 5. artikuluaren arabera, BNAPa idazterakoan nagusi 
diren irizpideak aldatuz gero edo antolamendua egin den lurraldeen kondizio sozial, ekonomiko eta 
naturalak aldatzeak beharrezko egiten badu, aldatu eta/edo eguneratu ahal izango dira BNAPak (haiek 
onartzeko prozedurari jarraituz).

* Aiako Harria PNaren BNAPa berrikustean eta onartzean (5.1.1 ekintza), proposatutako eremu-
banaketaren aldaketa sartuko da. 

* Aiako Harria PNaren eremu-banaketa berrikusteak eta aldatzeak berarekin dakar BNAPa aldatzea.  
Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 5. artikuluaren arabera, BNAPa idazterakoan nagusi 
diren irizpideak aldatuz gero edo antolamendua egin den lurraldeen kondizio sozial, ekonomiko eta 
naturalak aldatzeak beharrezko egiten badu, aldatu eta/edo eguneratu ahal izango dira BNAPak (haiek 
onartzeko prozedurari jarraituz).

* Aiako Harria PNaren BNAPa berrikustean eta onartzean (5.1.1 ekintza), proposatutako eremu-
banaketaren aldaketa sartuko da. 
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5.1.4. ekintza. Eusko Jaurlaritzari eskatzea ES21200014 Aiako Harria Batasunaren Intereseko Eremua 
Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) izendatzeko, eta beharrezko kudeaketa-neurriak onartzea, 43/92/
EE zuzentarauan zehaztutako betebeharren arabera.  

5.1.4. ekintza. Eusko Jaurlaritzari eskatzea ES21200014 Aiako Harria Batasunaren Intereseko Eremua 
Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) izendatzeko, eta beharrezko kudeaketa-neurriak onartzea, 43/92/
EE zuzentarauan zehaztutako betebeharren arabera.  

5.1.4. ekintza. Eusko Jaurlaritzari eskatzea ES21200014 Aiako Harria Batasunaren Intereseko Eremua 
Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) izendatzeko, eta beharrezko kudeaketa-neurriak onartzea, 43/92/
EE zuzentarauan zehaztutako betebeharren arabera.  

5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)
5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)
5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)

5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea
5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea
5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

ES21200014 Aiako Harria Kontserbazio Eremu Berezia (KBE) izendatzea bultzatuko da, Natur Ondareari 
eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legeari eta Europako habitat naturalak eta basoko fauna eta flora 
babesteari buruzko 43/92/EE zuzentarauari jarraikiz.

2004an onartu zuen Europako Batzordeak ES21200014 Aiako Harria Batasunaren Garrantzizko Lekua 
(BGL), eta 6 urteko epea ezarri zen KBE izendatzeko. Halaber, kontserbazio lehentasunak eta neurriak 
zehaztu ziren, Aiako Harriko habitat naturalen (I. eranskina) eta espezieen (II. eranskina) eskakizun 
ekologikoei erantzuteko.

Gaur egun bada kontserbazio helburuak eta neurriak jasotzen dituen dokumentu baliozko bat dagokion 
izendapena egiteko. 

ES21200014 Aiako Harria Kontserbazio Eremu Berezia (KBE) izendatzea bultzatuko da, Natur Ondareari 
eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legeari eta Europako habitat naturalak eta basoko fauna eta flora 
babesteari buruzko 43/92/EE zuzentarauari jarraikiz.

2004an onartu zuen Europako Batzordeak ES21200014 Aiako Harria Batasunaren Garrantzizko Lekua 
(BGL), eta 6 urteko epea ezarri zen KBE izendatzeko. Halaber, kontserbazio lehentasunak eta neurriak 
zehaztu ziren, Aiako Harriko habitat naturalen (I. eranskina) eta espezieen (II. eranskina) eskakizun 
ekologikoei erantzuteko.

Gaur egun bada kontserbazio helburuak eta neurriak jasotzen dituen dokumentu baliozko bat dagokion 
izendapena egiteko. 

ES21200014 Aiako Harria Kontserbazio Eremu Berezia (KBE) izendatzea bultzatuko da, Natur Ondareari 
eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legeari eta Europako habitat naturalak eta basoko fauna eta flora 
babesteari buruzko 43/92/EE zuzentarauari jarraikiz.

2004an onartu zuen Europako Batzordeak ES21200014 Aiako Harria Batasunaren Garrantzizko Lekua 
(BGL), eta 6 urteko epea ezarri zen KBE izendatzeko. Halaber, kontserbazio lehentasunak eta neurriak 
zehaztu ziren, Aiako Harriko habitat naturalen (I. eranskina) eta espezieen (II. eranskina) eskakizun 
ekologikoei erantzuteko.

Gaur egun bada kontserbazio helburuak eta neurriak jasotzen dituen dokumentu baliozko bat dagokion 
izendapena egiteko. 
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5.1.5. ekintza. GFAri eskatzea modu eraginkorrean garatzeko Aiako Harria PNko patronatuari dagozkion 
eginkizunak, Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 32. artikuluan zehaztuak.
5.1.5. ekintza. GFAri eskatzea modu eraginkorrean garatzeko Aiako Harria PNko patronatuari dagozkion 
eginkizunak, Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 32. artikuluan zehaztuak.
5.1.5. ekintza. GFAri eskatzea modu eraginkorrean garatzeko Aiako Harria PNko patronatuari dagozkion 
eginkizunak, Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 32. artikuluan zehaztuak.

5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)
5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)
5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)

5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea
5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea
5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
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- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legeak Aiako Harria PNko patronatuari esleitu dizkion 
eginkizunak egokiro bete eta erabat gara daitezen bultzatzea. 
Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legeak Aiako Harria PNko patronatuari esleitu dizkion 
eginkizunak egokiro bete eta erabat gara daitezen bultzatzea. 
Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legeak Aiako Harria PNko patronatuari esleitu dizkion 
eginkizunak egokiro bete eta erabat gara daitezen bultzatzea. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Honako hauek dira Patronatuaren eginkizunak:
-Babestutako naturagunearen alde beharrezko jotzen dituen adina kudeaketa sustatu eta egitea.
-Naturgunean ezarritako arauak betearazteaz arduratzea.
-Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planen egitasmoak eta horien gainean egindako zuzenketak onartzea.
-Urteroko kudeaketa-egiarauak onartzea.
- Inbertsio eta jardueren urteko egitaraua eta aurrekontua onartzea.
-Zuzendari-gordetzaileak eratutako jarduera eta emaitzen urteroko txostena onartzea, disfuntzioak zuzendu edo 

kudeaketa hobetzeko beharrezko jotzen dituen neurriak proposatuz.
-Natura-parkeek eragin sozioekonomikoa izan duten inguruei ordaina emateko egin behar diren ekintzen 

egitasmoei buruzko txostenak egitea.
-Natura-parkeak gorde, hobetu eta ezagutzeko zein inguruko ekonomia eta gizartea garatzeko beharrezko 

jotzen dituen neurriak proposatzea.
-Natura-parkeko balioen ikerketa, zabalkunde eta gozamenerako ekinbideak sustatu eta bultzatzea.
-Zuzendari-gordetzailearen urteroko txostenak oinarri dituela, Consejo Asesor de Conservación de la 

Naturaleza del País Vasco-Naturzaintzarentzat urteroko txosten-laburpena eratzea, babestutako naturguneko 
emaitza eta estrategien kudeaketari buruz.

-Barne-araudia onartu eta aldatzea.
-Batzorde iraunkorraren esku uztea beharrezko jotzen dituen eginkizunak.
-Dagokien erakundeei honen helburuetarako izenpetu behar diren lankidetza-hitzarmenak egitea proposatzea.

* Legez dagozkion eginkizunak modu eraginkorrean garatzeko, patronatuak urtean bi aldiz bildu behar 
duela jotzen da. 

* Halaber, legean jasotzen diren eginkizunak eraginkortasunez garatzeko, urtero aurrekontu bat esleitu 
behar zaio Aiako Harria PNari, bai eta urteroko inbertsio eta ekintza programa bat ere.

* Patronatuaren zereginari buruzko hausnarketa bultzatu behar da. Legez egokitu zaizkion eskuduntzetatik 
harantzago, ordezkatzen dituen taldeen artean elkartrukea eta eztabaida bultzatzeko espazio-izaera 
indartu behar du, bai eta parke naturalaren kudeaketan erabakiak hartzeko duen betekizuna ere. 

* Honako hauek dira Patronatuaren eginkizunak:
-Babestutako naturagunearen alde beharrezko jotzen dituen adina kudeaketa sustatu eta egitea.
-Naturgunean ezarritako arauak betearazteaz arduratzea.
-Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planen egitasmoak eta horien gainean egindako zuzenketak onartzea.
-Urteroko kudeaketa-egiarauak onartzea.
- Inbertsio eta jardueren urteko egitaraua eta aurrekontua onartzea.
-Zuzendari-gordetzaileak eratutako jarduera eta emaitzen urteroko txostena onartzea, disfuntzioak zuzendu edo 

kudeaketa hobetzeko beharrezko jotzen dituen neurriak proposatuz.
-Natura-parkeek eragin sozioekonomikoa izan duten inguruei ordaina emateko egin behar diren ekintzen 

egitasmoei buruzko txostenak egitea.
-Natura-parkeak gorde, hobetu eta ezagutzeko zein inguruko ekonomia eta gizartea garatzeko beharrezko 

jotzen dituen neurriak proposatzea.
-Natura-parkeko balioen ikerketa, zabalkunde eta gozamenerako ekinbideak sustatu eta bultzatzea.
-Zuzendari-gordetzailearen urteroko txostenak oinarri dituela, Consejo Asesor de Conservación de la 

Naturaleza del País Vasco-Naturzaintzarentzat urteroko txosten-laburpena eratzea, babestutako naturguneko 
emaitza eta estrategien kudeaketari buruz.

-Barne-araudia onartu eta aldatzea.
-Batzorde iraunkorraren esku uztea beharrezko jotzen dituen eginkizunak.
-Dagokien erakundeei honen helburuetarako izenpetu behar diren lankidetza-hitzarmenak egitea proposatzea.

* Legez dagozkion eginkizunak modu eraginkorrean garatzeko, patronatuak urtean bi aldiz bildu behar 
duela jotzen da. 

* Halaber, legean jasotzen diren eginkizunak eraginkortasunez garatzeko, urtero aurrekontu bat esleitu 
behar zaio Aiako Harria PNari, bai eta urteroko inbertsio eta ekintza programa bat ere.

* Patronatuaren zereginari buruzko hausnarketa bultzatu behar da. Legez egokitu zaizkion eskuduntzetatik 
harantzago, ordezkatzen dituen taldeen artean elkartrukea eta eztabaida bultzatzeko espazio-izaera 
indartu behar du, bai eta parke naturalaren kudeaketan erabakiak hartzeko duen betekizuna ere. 

* Honako hauek dira Patronatuaren eginkizunak:
-Babestutako naturagunearen alde beharrezko jotzen dituen adina kudeaketa sustatu eta egitea.
-Naturgunean ezarritako arauak betearazteaz arduratzea.
-Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planen egitasmoak eta horien gainean egindako zuzenketak onartzea.
-Urteroko kudeaketa-egiarauak onartzea.
- Inbertsio eta jardueren urteko egitaraua eta aurrekontua onartzea.
-Zuzendari-gordetzaileak eratutako jarduera eta emaitzen urteroko txostena onartzea, disfuntzioak zuzendu edo 

kudeaketa hobetzeko beharrezko jotzen dituen neurriak proposatuz.
-Natura-parkeek eragin sozioekonomikoa izan duten inguruei ordaina emateko egin behar diren ekintzen 

egitasmoei buruzko txostenak egitea.
-Natura-parkeak gorde, hobetu eta ezagutzeko zein inguruko ekonomia eta gizartea garatzeko beharrezko 

jotzen dituen neurriak proposatzea.
-Natura-parkeko balioen ikerketa, zabalkunde eta gozamenerako ekinbideak sustatu eta bultzatzea.
-Zuzendari-gordetzailearen urteroko txostenak oinarri dituela, Consejo Asesor de Conservación de la 

Naturaleza del País Vasco-Naturzaintzarentzat urteroko txosten-laburpena eratzea, babestutako naturguneko 
emaitza eta estrategien kudeaketari buruz.

-Barne-araudia onartu eta aldatzea.
-Batzorde iraunkorraren esku uztea beharrezko jotzen dituen eginkizunak.
-Dagokien erakundeei honen helburuetarako izenpetu behar diren lankidetza-hitzarmenak egitea proposatzea.

* Legez dagozkion eginkizunak modu eraginkorrean garatzeko, patronatuak urtean bi aldiz bildu behar 
duela jotzen da. 

* Halaber, legean jasotzen diren eginkizunak eraginkortasunez garatzeko, urtero aurrekontu bat esleitu 
behar zaio Aiako Harria PNari, bai eta urteroko inbertsio eta ekintza programa bat ere.

* Patronatuaren zereginari buruzko hausnarketa bultzatu behar da. Legez egokitu zaizkion eskuduntzetatik 
harantzago, ordezkatzen dituen taldeen artean elkartrukea eta eztabaida bultzatzeko espazio-izaera 
indartu behar du, bai eta parke naturalaren kudeaketan erabakiak hartzeko duen betekizuna ere. 
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5.1.6. ekintza. GFAri eskatzea giza baliabide eta baliabide material nahikoez hornitzeko, Aiako Harria 
PNarentzat eta Aiako Harria Kontserbazio Bereziko Eremuarentzat legez ezarritako helburuak betetzen 
direla bermatzeko. 

5.1.6. ekintza. GFAri eskatzea giza baliabide eta baliabide material nahikoez hornitzeko, Aiako Harria 
PNarentzat eta Aiako Harria Kontserbazio Bereziko Eremuarentzat legez ezarritako helburuak betetzen 
direla bermatzeko. 

5.1.6. ekintza. GFAri eskatzea giza baliabide eta baliabide material nahikoez hornitzeko, Aiako Harria 
PNarentzat eta Aiako Harria Kontserbazio Bereziko Eremuarentzat legez ezarritako helburuak betetzen 
direla bermatzeko. 

5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)
5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)
5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)

5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea
5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea
5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3
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Loturak:
UIE:
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- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Aiako Harria PNa giza baliabide eta baliabide material nahikoez hornitzea bultzatuko da, honako lege 
hauei jarraikiz: Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legea, Aiako Harria Parke Naturala izendatzen 
duen 241/1995 Dekretua, eta 240/1995 Dekretua, Aiako Harria eremuko Natur Baliabideak Antolatzeko 
Plana onartzen duena. 

Aiako Harria PNa giza baliabide eta baliabide material nahikoez hornitzea bultzatuko da, honako lege 
hauei jarraikiz: Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legea, Aiako Harria Parke Naturala izendatzen 
duen 241/1995 Dekretua, eta 240/1995 Dekretua, Aiako Harria eremuko Natur Baliabideak Antolatzeko 
Plana onartzen duena. 

Aiako Harria PNa giza baliabide eta baliabide material nahikoez hornitzea bultzatuko da, honako lege 
hauei jarraikiz: Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legea, Aiako Harria Parke Naturala izendatzen 
duen 241/1995 Dekretua, eta 240/1995 Dekretua, Aiako Harria eremuko Natur Baliabideak Antolatzeko 
Plana onartzen duena. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Honako eskaera hauek egin eta justifikatuko dira:
-Aurrekontu batez hornitzea eta inbertsio eta ekintza programa bat egitea urtero. 
-PNaren kudeaketa-atal bat, berariazkoa eta identifikagarria, sortzea, eta zuzendari kontserbatzaile 

bat izendatzea, PNaren kudeaketan bakarrik jardungo duena. 
-PNaren helburuak lortzeko gutxieneko giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea eta 

egituratzea. 
-Baliabide egokiak eskuragarri egon daitezen bermatzea, kudeaketa eraginkor bat garatzeko. 

* Honako eskaera hauek egin eta justifikatuko dira:
-Aurrekontu batez hornitzea eta inbertsio eta ekintza programa bat egitea urtero. 
-PNaren kudeaketa-atal bat, berariazkoa eta identifikagarria, sortzea, eta zuzendari kontserbatzaile 

bat izendatzea, PNaren kudeaketan bakarrik jardungo duena. 
-PNaren helburuak lortzeko gutxieneko giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea eta 

egituratzea. 
-Baliabide egokiak eskuragarri egon daitezen bermatzea, kudeaketa eraginkor bat garatzeko. 

* Honako eskaera hauek egin eta justifikatuko dira:
-Aurrekontu batez hornitzea eta inbertsio eta ekintza programa bat egitea urtero. 
-PNaren kudeaketa-atal bat, berariazkoa eta identifikagarria, sortzea, eta zuzendari kontserbatzaile 

bat izendatzea, PNaren kudeaketan bakarrik jardungo duena. 
-PNaren helburuak lortzeko gutxieneko giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea eta 

egituratzea. 
-Baliabide egokiak eskuragarri egon daitezen bermatzea, kudeaketa eraginkor bat garatzeko. 
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5.1.7. ekintza. GFAri eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Departamentuari eskatzea udalerriko Naturgune 
Babestuen kudeaketaren eraginkortasuna ebaluatzeko, eta ebaluazioen emaitzak eta gomendioak aplika 
daitezen. 

5.1.7. ekintza. GFAri eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Departamentuari eskatzea udalerriko Naturgune 
Babestuen kudeaketaren eraginkortasuna ebaluatzeko, eta ebaluazioen emaitzak eta gomendioak aplika 
daitezen. 

5.1.7. ekintza. GFAri eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Departamentuari eskatzea udalerriko Naturgune 
Babestuen kudeaketaren eraginkortasuna ebaluatzeko, eta ebaluazioen emaitzak eta gomendioak aplika 
daitezen. 

5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)
5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)
5. Ildo estrategikoa. Kudeaketa-esparru aktiboa eta eraginkorra zehaztea, udalerriko natura-eremu 
babestuetako bioaniztasuna kontserbatzeko (Aiako Harriako KGBa eta PNa)

5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea
5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea
5.1. Helburu zehatza. Udalerriko eremu natural babestuetan dagozkion kudeaketa-planak eta 
kontserbazio-neurriak egokiro eratzea, onartzea eta aplikatzea

Loturak:
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- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Aiako Harria PNan garatutako kudeaketaren ebaluazioa bultzatuko da, honako lege hauei jarraikiz:    
Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legea, Aiako Harria Parke Naturala izendatzen duen 241/1995 
Dekretua, eta 240/1995 Dekretua, Aiako Harria eremuko Natur Baliabideak Antolatzeko Plana onartzen 
duena. 

Aiako Harria PNan garatutako kudeaketaren ebaluazioa bultzatuko da, honako lege hauei jarraikiz:    
Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legea, Aiako Harria Parke Naturala izendatzen duen 241/1995 
Dekretua, eta 240/1995 Dekretua, Aiako Harria eremuko Natur Baliabideak Antolatzeko Plana onartzen 
duena. 

Aiako Harria PNan garatutako kudeaketaren ebaluazioa bultzatuko da, honako lege hauei jarraikiz:    
Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legea, Aiako Harria Parke Naturala izendatzen duen 241/1995 
Dekretua, eta 240/1995 Dekretua, Aiako Harria eremuko Natur Baliabideak Antolatzeko Plana onartzen 
duena. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Ebaluazioaren xedea da kudeaketaren eraginkortasuna neurtzea (kontserbazio-helburuen betetze-maila 
eta  helburuak lortzeko izandako kostu ekonomikoak nahiz bestelakoak).

* Ebaluazioaren objektibotasuna eta sinesgarritasuna bermatzeko, barruko eta kanpoko auditoreek parte 
hartuko dute. 

* Ebaluazioaren xedea ez da kudeaketa fiskalizatzea, haren eraginkortasuna hobetzea baizik. Hortaz, 
ebaluaziotik eratorritako gomendioak kudeaketari gehitzeko mekanismo bat ezartzea eskatu behar da.

* Ebaluazioaren xedea da kudeaketaren eraginkortasuna neurtzea (kontserbazio-helburuen betetze-maila 
eta  helburuak lortzeko izandako kostu ekonomikoak nahiz bestelakoak).

* Ebaluazioaren objektibotasuna eta sinesgarritasuna bermatzeko, barruko eta kanpoko auditoreek parte 
hartuko dute. 

* Ebaluazioaren xedea ez da kudeaketa fiskalizatzea, haren eraginkortasuna hobetzea baizik. Hortaz, 
ebaluaziotik eratorritako gomendioak kudeaketari gehitzeko mekanismo bat ezartzea eskatu behar da.

* Ebaluazioaren xedea da kudeaketaren eraginkortasuna neurtzea (kontserbazio-helburuen betetze-maila 
eta  helburuak lortzeko izandako kostu ekonomikoak nahiz bestelakoak).

* Ebaluazioaren objektibotasuna eta sinesgarritasuna bermatzeko, barruko eta kanpoko auditoreek parte 
hartuko dute. 

* Ebaluazioaren xedea ez da kudeaketa fiskalizatzea, haren eraginkortasuna hobetzea baizik. Hortaz, 
ebaluaziotik eratorritako gomendioak kudeaketari gehitzeko mekanismo bat ezartzea eskatu behar da.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Ingurumeneko eta Mendietako 
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6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes 
Bereziko Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea

6.1.1. ekintza. Errenteriako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean (HAPO) dauden Babeseko Baso 
Eremuen mugak berrikusi eta doitzea. 
6.1.1. ekintza. Errenteriako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean (HAPO) dauden Babeseko Baso 
Eremuen mugak berrikusi eta doitzea. 
6.1.1. ekintza. Errenteriako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean (HAPO) dauden Babeseko Baso 
Eremuen mugak berrikusi eta doitzea. 

6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea

6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako HAPOaren katalogoan jasota dauden Babeseko Baso Eremuen hedadura eta mugak 
zehaztuko dira. 
Errenteriako HAPOaren katalogoan jasota dauden Babeseko Baso Eremuen hedadura eta mugak 
zehaztuko dira. 
Errenteriako HAPOaren katalogoan jasota dauden Babeseko Baso Eremuen hedadura eta mugak 
zehaztuko dira. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Babeseko Baso Eremuak  zehaztu eta doitzeko, egokitu egingo dira gaur egun Errenteriako HAPOan 
dauden mugak, irizpide ekologikoak erabiliz, eta katastro-mugetara ere egokituko dira, haien kudeaketa 
errazteko.  

* Txoritokieta eta Aizpitarteko baso mistoetako Babes Zorrotzeko Baso Eremuentzat, inguruko indargetze-
eremu bat ezarriko da.

* Babeseko Baso Eremuak  zehaztu eta doitzeko, egokitu egingo dira gaur egun Errenteriako HAPOan 
dauden mugak, irizpide ekologikoak erabiliz, eta katastro-mugetara ere egokituko dira, haien kudeaketa 
errazteko.  

* Txoritokieta eta Aizpitarteko baso mistoetako Babes Zorrotzeko Baso Eremuentzat, inguruko indargetze-
eremu bat ezarriko da.

* Babeseko Baso Eremuak  zehaztu eta doitzeko, egokitu egingo dira gaur egun Errenteriako HAPOan 
dauden mugak, irizpide ekologikoak erabiliz, eta katastro-mugetara ere egokituko dira, haien kudeaketa 
errazteko.  

* Txoritokieta eta Aizpitarteko baso mistoetako Babes Zorrotzeko Baso Eremuentzat, inguruko indargetze-
eremu bat ezarriko da.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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6.1.2. ekintza. Errenteriako HAPOan dauden Paisaia Balio Handiko Guneak mugatzea.6.1.2. ekintza. Errenteriako HAPOan dauden Paisaia Balio Handiko Guneak mugatzea.6.1.2. ekintza. Errenteriako HAPOan dauden Paisaia Balio Handiko Guneak mugatzea.

6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea

6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako HAPOaren katalogoan jasota dauden Paisaia Balio Handiko Guneen hedadura eta mugak 
zehaztuko dira. 
Errenteriako HAPOaren katalogoan jasota dauden Paisaia Balio Handiko Guneen hedadura eta mugak 
zehaztuko dira. 
Errenteriako HAPOaren katalogoan jasota dauden Paisaia Balio Handiko Guneen hedadura eta mugak 
zehaztuko dira. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* San Markos eta Txoritokieta mendien hegaleko Paisaia Balio Handiko Guneak zehazteko, Errenteriako 
Lau Haizeta parkeko paisaia antolatzeko proposamenean zehaztutako mugak erabiliko dira.

* Igoin-Akolako Paisaia Balio Handiko Guneak zehazteko, historiaurreko kronologia duten Errenteriako 
aztarnategi arkeologiko higiezinen katalogoan zehaztutako muga erabiliko da. 

* Aizpitarte mendi-gailurreko eta hegaleko Paisaia Balio Handiko Gunea zehazteko, behin-behineko muga 
bat ezarriko da, 6.1.7 ekintzan aurreikusitako azterketa egin arte. 

* San Markos eta Txoritokieta mendien hegaleko Paisaia Balio Handiko Guneak zehazteko, Errenteriako 
Lau Haizeta parkeko paisaia antolatzeko proposamenean zehaztutako mugak erabiliko dira.

* Igoin-Akolako Paisaia Balio Handiko Guneak zehazteko, historiaurreko kronologia duten Errenteriako 
aztarnategi arkeologiko higiezinen katalogoan zehaztutako muga erabiliko da. 

* Aizpitarte mendi-gailurreko eta hegaleko Paisaia Balio Handiko Gunea zehazteko, behin-behineko muga 
bat ezarriko da, 6.1.7 ekintzan aurreikusitako azterketa egin arte. 

* San Markos eta Txoritokieta mendien hegaleko Paisaia Balio Handiko Guneak zehazteko, Errenteriako 
Lau Haizeta parkeko paisaia antolatzeko proposamenean zehaztutako mugak erabiliko dira.

* Igoin-Akolako Paisaia Balio Handiko Guneak zehazteko, historiaurreko kronologia duten Errenteriako 
aztarnategi arkeologiko higiezinen katalogoan zehaztutako muga erabiliko da. 

* Aizpitarte mendi-gailurreko eta hegaleko Paisaia Balio Handiko Gunea zehazteko, behin-behineko muga 
bat ezarriko da, 6.1.7 ekintzan aurreikusitako azterketa egin arte. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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6.1.3. ekintza. Babeseko Baso Eremuetako erabileren eta jardueren arau-esparrua garatzea eta 
Errenteriako HAPOan sartzea, mugaketa berriarekin batera.
6.1.3. ekintza. Babeseko Baso Eremuetako erabileren eta jardueren arau-esparrua garatzea eta 
Errenteriako HAPOan sartzea, mugaketa berriarekin batera.
6.1.3. ekintza. Babeseko Baso Eremuetako erabileren eta jardueren arau-esparrua garatzea eta 
Errenteriako HAPOan sartzea, mugaketa berriarekin batera.

6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea

6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Arau-esparru bat emango zaio Babeseko Baso Eremuetako erabileren eta jardueren erregimenari eta 
mugaketari, Hirigintza Arauetako araubidea aldatuz eta/edo zabalduz. 

Mugaketa berriak honako aldaketa hauek ekarriko ditu eremu hauen azalerari dagokionez: 
* Añarbeko herri-basoko hariztiek —epifito (Ilici-Fagion) ugari dituzten Ilex eta Taxusak daude bertan—  

228,14 ha dituzte gaur egun, eta 267,95 ha-ra zabalduko dira.  
* Añarbeko herri-basoko haritz kanduduneko hariztiek 336,83 ha dituzte gaur egun, eta 372,99 ha-ra 

zabalduko dira. 
* Aizpitarteko baso mistoak 13,34 ha ditu gaur egun, eta 13,67 ha-ra zabalduko da.
* Txoritokietako baso mistoak 24,34 ha ditu gaur egun, eta 20,67 ha-ra zabalduko da.
* Antxulo errekaren arroan dauden zuhaiztiek 78,38 ha dituzte gaur egun, eta 74,16 ha-ra zabalduko dira.
* 28,55 ha gehituko zaizkio Aizpitarteko baso mistoaren inguruko indargetze-eremuari. 
* 37,92 ha gehituko zaizkio Txoritokietako baso mistoaren inguruko indargetze -eremuari.

Arau-esparru bat emango zaio Babeseko Baso Eremuetako erabileren eta jardueren erregimenari eta 
mugaketari, Hirigintza Arauetako araubidea aldatuz eta/edo zabalduz. 

Mugaketa berriak honako aldaketa hauek ekarriko ditu eremu hauen azalerari dagokionez: 
* Añarbeko herri-basoko hariztiek —epifito (Ilici-Fagion) ugari dituzten Ilex eta Taxusak daude bertan—  

228,14 ha dituzte gaur egun, eta 267,95 ha-ra zabalduko dira.  
* Añarbeko herri-basoko haritz kanduduneko hariztiek 336,83 ha dituzte gaur egun, eta 372,99 ha-ra 

zabalduko dira. 
* Aizpitarteko baso mistoak 13,34 ha ditu gaur egun, eta 13,67 ha-ra zabalduko da.
* Txoritokietako baso mistoak 24,34 ha ditu gaur egun, eta 20,67 ha-ra zabalduko da.
* Antxulo errekaren arroan dauden zuhaiztiek 78,38 ha dituzte gaur egun, eta 74,16 ha-ra zabalduko dira.
* 28,55 ha gehituko zaizkio Aizpitarteko baso mistoaren inguruko indargetze-eremuari. 
* 37,92 ha gehituko zaizkio Txoritokietako baso mistoaren inguruko indargetze -eremuari.

Arau-esparru bat emango zaio Babeseko Baso Eremuetako erabileren eta jardueren erregimenari eta 
mugaketari, Hirigintza Arauetako araubidea aldatuz eta/edo zabalduz. 

Mugaketa berriak honako aldaketa hauek ekarriko ditu eremu hauen azalerari dagokionez: 
* Añarbeko herri-basoko hariztiek —epifito (Ilici-Fagion) ugari dituzten Ilex eta Taxusak daude bertan—  

228,14 ha dituzte gaur egun, eta 267,95 ha-ra zabalduko dira.  
* Añarbeko herri-basoko haritz kanduduneko hariztiek 336,83 ha dituzte gaur egun, eta 372,99 ha-ra 

zabalduko dira. 
* Aizpitarteko baso mistoak 13,34 ha ditu gaur egun, eta 13,67 ha-ra zabalduko da.
* Txoritokietako baso mistoak 24,34 ha ditu gaur egun, eta 20,67 ha-ra zabalduko da.
* Antxulo errekaren arroan dauden zuhaiztiek 78,38 ha dituzte gaur egun, eta 74,16 ha-ra zabalduko dira.
* 28,55 ha gehituko zaizkio Aizpitarteko baso mistoaren inguruko indargetze-eremuari. 
* 37,92 ha gehituko zaizkio Txoritokietako baso mistoaren inguruko indargetze -eremuari.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Ekintza hau egikaritzeko, 6.1.1 ekintza egikaritu behar da lehenbizi. * Ekintza hau egikaritzeko, 6.1.1 ekintza egikaritu behar da lehenbizi. * Ekintza hau egikaritzeko, 6.1.1 ekintza egikaritu behar da lehenbizi. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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6.1.4. ekintza. Paisaia Balio Handiko Eremuetako erabileren eta jardueren arau-esparrua garatzea eta 
Errenteriako HAPOan sartzea, haien mugaketarekin batera. 
6.1.4. ekintza. Paisaia Balio Handiko Eremuetako erabileren eta jardueren arau-esparrua garatzea eta 
Errenteriako HAPOan sartzea, haien mugaketarekin batera. 
6.1.4. ekintza. Paisaia Balio Handiko Eremuetako erabileren eta jardueren arau-esparrua garatzea eta 
Errenteriako HAPOan sartzea, haien mugaketarekin batera. 

6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea

6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Arau-esparru bat emango zaio Paisaia Balio Handiko Eremuetako mugaketari eta erabileren eta jardueren 
erregimenari, HAPOko Hirigintza Arauetako araubidea aldatuz eta/edo zabalduz. 

Mugaketak honako aldaketa hauek ekarriko ditu, eremu hauen azalerari dagokionez: 
* 8,94 ha gehitzea  Zaria mendiaren gailurra eta hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 30,10 ha gehitzea Añarbeko Zirkoko Paisaia Interes Handiko Eremuan..
* 30,04 ha gehitzea lgoin-Akolako Estazio Megalitikoko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 24,06 ha gehitzea Urdaburu mendiaren gailurra eta hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 91,44 ha gehitzea Aldura mendiaren gailurra eta hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 82,60 ha gehitzea Aizpitarte mendiaren gailurra eta hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 88,73 ha gehitzea San Markos mendiaren hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 78,52 ha gehitzea Txoritokieta mendiaren hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.

Arau-esparru bat emango zaio Paisaia Balio Handiko Eremuetako mugaketari eta erabileren eta jardueren 
erregimenari, HAPOko Hirigintza Arauetako araubidea aldatuz eta/edo zabalduz. 

Mugaketak honako aldaketa hauek ekarriko ditu, eremu hauen azalerari dagokionez: 
* 8,94 ha gehitzea  Zaria mendiaren gailurra eta hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 30,10 ha gehitzea Añarbeko Zirkoko Paisaia Interes Handiko Eremuan..
* 30,04 ha gehitzea lgoin-Akolako Estazio Megalitikoko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 24,06 ha gehitzea Urdaburu mendiaren gailurra eta hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 91,44 ha gehitzea Aldura mendiaren gailurra eta hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 82,60 ha gehitzea Aizpitarte mendiaren gailurra eta hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 88,73 ha gehitzea San Markos mendiaren hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 78,52 ha gehitzea Txoritokieta mendiaren hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.

Arau-esparru bat emango zaio Paisaia Balio Handiko Eremuetako mugaketari eta erabileren eta jardueren 
erregimenari, HAPOko Hirigintza Arauetako araubidea aldatuz eta/edo zabalduz. 

Mugaketak honako aldaketa hauek ekarriko ditu, eremu hauen azalerari dagokionez: 
* 8,94 ha gehitzea  Zaria mendiaren gailurra eta hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 30,10 ha gehitzea Añarbeko Zirkoko Paisaia Interes Handiko Eremuan..
* 30,04 ha gehitzea lgoin-Akolako Estazio Megalitikoko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 24,06 ha gehitzea Urdaburu mendiaren gailurra eta hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 91,44 ha gehitzea Aldura mendiaren gailurra eta hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 82,60 ha gehitzea Aizpitarte mendiaren gailurra eta hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 88,73 ha gehitzea San Markos mendiaren hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.
* 78,52 ha gehitzea Txoritokieta mendiaren hegaleko Paisaia Interes Handiko Eremuan.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Ekintza hau egikaritzeko, 6.1.2 ekintza egikaritu behar da lehenbizi. 
* Behin 6.1.7 ekintza garatuta, behar diren lege-mekanismoak ezarriko dira Errenteriako HAPOan 

dagozkion mugaketak sartzeko. 

* Ekintza hau egikaritzeko, 6.1.2 ekintza egikaritu behar da lehenbizi. 
* Behin 6.1.7 ekintza garatuta, behar diren lege-mekanismoak ezarriko dira Errenteriako HAPOan 

dagozkion mugaketak sartzeko. 

* Ekintza hau egikaritzeko, 6.1.2 ekintza egikaritu behar da lehenbizi. 
* Behin 6.1.7 ekintza garatuta, behar diren lege-mekanismoak ezarriko dira Errenteriako HAPOan 

dagozkion mugaketak sartzeko. 
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6.1.5. ekintza. Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNaren arteko Eskualdeko Korridore Ekologikoko 
erabileren eta jardueren arau-esparrua garatzea eta Errenteriako HAPOan sartzea, haien mugaketarekin 
batera. 

6.1.5. ekintza. Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNaren arteko Eskualdeko Korridore Ekologikoko 
erabileren eta jardueren arau-esparrua garatzea eta Errenteriako HAPOan sartzea, haien mugaketarekin 
batera. 

6.1.5. ekintza. Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNaren arteko Eskualdeko Korridore Ekologikoko 
erabileren eta jardueren arau-esparrua garatzea eta Errenteriako HAPOan sartzea, haien mugaketarekin 
batera. 

6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea

6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Arau-esparru bat emango zaio Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNaren arteko Eskualdeko 
Korridore Ekologikoko erabileren eta jardueren erregimenari eta mugaketari, HAPOko Hirigintza 
Arauetako araubidea aldatuz eta/edo zabalduz. 

Korridorearen mugaketa eginez, 247,73 ha gehituko zaizkio Errenteriako udalerrian.

Arau-esparru bat emango zaio Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNaren arteko Eskualdeko 
Korridore Ekologikoko erabileren eta jardueren erregimenari eta mugaketari, HAPOko Hirigintza 
Arauetako araubidea aldatuz eta/edo zabalduz. 

Korridorearen mugaketa eginez, 247,73 ha gehituko zaizkio Errenteriako udalerrian.

Arau-esparru bat emango zaio Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNaren arteko Eskualdeko 
Korridore Ekologikoko erabileren eta jardueren erregimenari eta mugaketari, HAPOko Hirigintza 
Arauetako araubidea aldatuz eta/edo zabalduz. 

Korridorearen mugaketa eginez, 247,73 ha gehituko zaizkio Errenteriako udalerrian.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Ekintza hau egikaritzeko 7.1.1 ekintza egikaritu behar da lehenbizi.
* Prebentzio- eta zuzenketa-alderdiak ere izango ditu arau-esparruak, eta lurralde-politika zabalago eta 

zeharkakoago baten zatitzat hartuko da, estrategiaren helburuak betetzen lagunduko duena.   

* Ekintza hau egikaritzeko 7.1.1 ekintza egikaritu behar da lehenbizi.
* Prebentzio- eta zuzenketa-alderdiak ere izango ditu arau-esparruak, eta lurralde-politika zabalago eta 

zeharkakoago baten zatitzat hartuko da, estrategiaren helburuak betetzen lagunduko duena.   

* Ekintza hau egikaritzeko 7.1.1 ekintza egikaritu behar da lehenbizi.
* Prebentzio- eta zuzenketa-alderdiak ere izango ditu arau-esparruak, eta lurralde-politika zabalago eta 

zeharkakoago baten zatitzat hartuko da, estrategiaren helburuak betetzen lagunduko duena.   

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
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6.1.6. ekintza. Katalogoko Zuhaitz Babestuak kontserbatzeko eta babesteko araudi-proposamena eratzea 
eta Errenteriako HAPOan sartzea. 
6.1.6. ekintza. Katalogoko Zuhaitz Babestuak kontserbatzeko eta babesteko araudi-proposamena eratzea 
eta Errenteriako HAPOan sartzea. 
6.1.6. ekintza. Katalogoko Zuhaitz Babestuak kontserbatzeko eta babesteko araudi-proposamena eratzea 
eta Errenteriako HAPOan sartzea. 

6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea

6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.2

TA 21: 
- L.E.6, P6.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.2

TA 21: 
- L.E.6, P6.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.2

TA 21: 
- L.E.6, P6.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Arau-esparru bat emango zaio Errenteriako HAPOko Katalogoan dauden Zuhaitz Babestuak 
kontserbatzeko eta babesteko araudiari, Hirigintza Arauetako araudia aldatuz eta/edo zabalduz. 
Arau-esparru bat emango zaio Errenteriako HAPOko Katalogoan dauden Zuhaitz Babestuak 
kontserbatzeko eta babesteko araudiari, Hirigintza Arauetako araudia aldatuz eta/edo zabalduz. 
Arau-esparru bat emango zaio Errenteriako HAPOko Katalogoan dauden Zuhaitz Babestuak 
kontserbatzeko eta babesteko araudiari, Hirigintza Arauetako araudia aldatuz eta/edo zabalduz. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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6.1.7. ekintza. Aizpitarteko Paisaia Balio Handiko Eremua mugatzea, paisaiaren kalitateari eta 
hauskortasunari buruzko azterketaren emaitzen arabera. 
6.1.7. ekintza. Aizpitarteko Paisaia Balio Handiko Eremua mugatzea, paisaiaren kalitateari eta 
hauskortasunari buruzko azterketaren emaitzen arabera. 
6.1.7. ekintza. Aizpitarteko Paisaia Balio Handiko Eremua mugatzea, paisaiaren kalitateari eta 
hauskortasunari buruzko azterketaren emaitzen arabera. 

6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea

6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako HAPOko katalogoan jasota dagoen Aizpitarteko Paisaia Balio Handiko Eremuaren hedadura 
eta mugak zehaztuko dira, paisaiaren kalitateari eta hauskortasunari buruzko azterketan oinarrituta. 
Errenteriako HAPOko katalogoan jasota dagoen Aizpitarteko Paisaia Balio Handiko Eremuaren hedadura 
eta mugak zehaztuko dira, paisaiaren kalitateari eta hauskortasunari buruzko azterketan oinarrituta. 
Errenteriako HAPOko katalogoan jasota dagoen Aizpitarteko Paisaia Balio Handiko Eremuaren hedadura 
eta mugak zehaztuko dira, paisaiaren kalitateari eta hauskortasunari buruzko azterketan oinarrituta. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Paisaiaren kalitateari eta hauskortasunari buruzko azterketaren aurretik diagnostikoa egingo da, paisaia-
balioak identifikatzeko eta eremuko ikuste-arroak ezaugarritzeko. 

* Halaber, hauskortasuna eta horren araberako ekintza-proposamenak aztertuko dira, eremua mugatzeko 
proposamena barne. 

* Paisaiaren kalitateari eta hauskortasunari buruzko azterketaren aurretik diagnostikoa egingo da, paisaia-
balioak identifikatzeko eta eremuko ikuste-arroak ezaugarritzeko. 

* Halaber, hauskortasuna eta horren araberako ekintza-proposamenak aztertuko dira, eremua mugatzeko 
proposamena barne. 

* Paisaiaren kalitateari eta hauskortasunari buruzko azterketaren aurretik diagnostikoa egingo da, paisaia-
balioak identifikatzeko eta eremuko ikuste-arroak ezaugarritzeko. 

* Halaber, hauskortasuna eta horren araberako ekintza-proposamenak aztertuko dira, eremua mugatzeko 
proposamena barne. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna
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6.1.8. ekintza. Kudeaketa-organo bat sor dadin bultzatzea, Lau Haizetako Plan Bereziaren aplikazioa eta 
alor horretan bioaniztasuna berreskuratzeko eta kontserbatzeko garatzen diren neurriak zuzentzeko eta 
berrikusteko. 

6.1.8. ekintza. Kudeaketa-organo bat sor dadin bultzatzea, Lau Haizetako Plan Bereziaren aplikazioa eta 
alor horretan bioaniztasuna berreskuratzeko eta kontserbatzeko garatzen diren neurriak zuzentzeko eta 
berrikusteko. 

6.1.8. ekintza. Kudeaketa-organo bat sor dadin bultzatzea, Lau Haizetako Plan Bereziaren aplikazioa eta 
alor horretan bioaniztasuna berreskuratzeko eta kontserbatzeko garatzen diren neurriak zuzentzeko eta 
berrikusteko. 

6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea

6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Kudeaketa-organo iraunkor bat sortuko da, Lau Haizeta Parkeko Plan Berezia (1999) modu koordinatuan 
eta koherentean garatzeko, eta indarrean dagoen araudia garatu eta betetzen dela ziurtatzeko.
Kudeaketa-organo iraunkor bat sortuko da, Lau Haizeta Parkeko Plan Berezia (1999) modu koordinatuan 
eta koherentean garatzeko, eta indarrean dagoen araudia garatu eta betetzen dela ziurtatzeko.
Kudeaketa-organo iraunkor bat sortuko da, Lau Haizeta Parkeko Plan Berezia (1999) modu koordinatuan 
eta koherentean garatzeko, eta indarrean dagoen araudia garatu eta betetzen dela ziurtatzeko.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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6.1.9. ekintza. Lau Haizeta parkearen mugaketa berrikusi eta doitzea.6.1.9. ekintza. Lau Haizeta parkearen mugaketa berrikusi eta doitzea.6.1.9. ekintza. Lau Haizeta parkearen mugaketa berrikusi eta doitzea.

6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea

6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Lau Haizeta parkearen hedadura eta mugak berriro zehaztea.Lau Haizeta parkearen hedadura eta mugak berriro zehaztea.Lau Haizeta parkearen hedadura eta mugak berriro zehaztea.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Mugak zehazteko eta doitzeko, Errenteriako Lau Haizeta parkeko paisaia antolatzeko proposamena 
(2007) hartuko da erreferentziatzat; halaber, kudeaketa errazteko irizpide ekologikoak erabiliko  dira, eta 
katastro-mugetara egokituko.

* Mugak zehazteko eta doitzeko, Errenteriako Lau Haizeta parkeko paisaia antolatzeko proposamena 
(2007) hartuko da erreferentziatzat; halaber, kudeaketa errazteko irizpide ekologikoak erabiliko  dira, eta 
katastro-mugetara egokituko.

* Mugak zehazteko eta doitzeko, Errenteriako Lau Haizeta parkeko paisaia antolatzeko proposamena 
(2007) hartuko da erreferentziatzat; halaber, kudeaketa errazteko irizpide ekologikoak erabiliko  dira, eta 
katastro-mugetara egokituko.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"8.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Donostia eta Astigarragako 
Udalak
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
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6.1.10. ekintza. Kudeaketa-elementu gakoetan oinarrituz, Errenteriako Babes Bereziko Eremuen 
kudeaketaren helburuak azaldu eta argitara ematea, eta beharrezko neurriak ezartzea gune horien 
kontserbazio-egoera ona lortzeko eta mantentzeko.  

6.1.10. ekintza. Kudeaketa-elementu gakoetan oinarrituz, Errenteriako Babes Bereziko Eremuen 
kudeaketaren helburuak azaldu eta argitara ematea, eta beharrezko neurriak ezartzea gune horien 
kontserbazio-egoera ona lortzeko eta mantentzeko.  

6.1.10. ekintza. Kudeaketa-elementu gakoetan oinarrituz, Errenteriako Babes Bereziko Eremuen 
kudeaketaren helburuak azaldu eta argitara ematea, eta beharrezko neurriak ezartzea gune horien 
kontserbazio-egoera ona lortzeko eta mantentzeko.  

6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea

6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Gune horiek kudeatzeko irizpideak, helburuak eta garatutako neurriak modu argian eta ulergarrian 
jakinaraziko zaizkie herritarrei. 
Gune horiek kudeatzeko irizpideak, helburuak eta garatutako neurriak modu argian eta ulergarrian 
jakinaraziko zaizkie herritarrei. 
Gune horiek kudeatzeko irizpideak, helburuak eta garatutako neurriak modu argian eta ulergarrian 
jakinaraziko zaizkie herritarrei. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Komunikazioa hainbat bide erabiliz gara daiteke: herriko prentsa, udalaren web-orria, Ingurumeneko 
Aholku Kontseilua... (ikus 4.3.2. ekintza).

* Komunikazioa hainbat bide erabiliz gara daiteke: herriko prentsa, udalaren web-orria, Ingurumeneko 
Aholku Kontseilua... (ikus 4.3.2. ekintza).

* Komunikazioa hainbat bide erabiliz gara daiteke: herriko prentsa, udalaren web-orria, Ingurumeneko 
Aholku Kontseilua... (ikus 4.3.2. ekintza).

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Iraunkorra

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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6.1.11. ekintza. Errenteriako Babes Bereziko Eremuen kudeaketaren eraginkortasuna ebaluatzea, eta 
ebaluazioen emaitzak eta gomendioak aplikatzen direla ziurtatzea. 
6.1.11. ekintza. Errenteriako Babes Bereziko Eremuen kudeaketaren eraginkortasuna ebaluatzea, eta 
ebaluazioen emaitzak eta gomendioak aplikatzen direla ziurtatzea. 
6.1.11. ekintza. Errenteriako Babes Bereziko Eremuen kudeaketaren eraginkortasuna ebaluatzea, eta 
ebaluazioen emaitzak eta gomendioak aplikatzen direla ziurtatzea. 

6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea
6. Ildo estrategikoa. Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan dauden Babes Bereziko 
Eremuak  modu proaktiboan eta eraginkorrean administratzea, eta haien babesa bermatzea

6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea
6.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat garrantzitsuak diren eremuen udal-sistema bat garatzea eta 
finkatzea

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Eremu horien kudeaketa ebaluatuko da, Errenteriako HAPOan ezarritako helburuen arabera.Eremu horien kudeaketa ebaluatuko da, Errenteriako HAPOan ezarritako helburuen arabera.Eremu horien kudeaketa ebaluatuko da, Errenteriako HAPOan ezarritako helburuen arabera.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Segimendu eta ebaluazio plan bat diseinatuko da, Errenteriako Babes Bereziko Eremu guztietako 
bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko ezarritako helburuen lortze-mailaren arabera. 

* Ebaluazioaren xedea izango da kudeaketaren eraginkortasuna neurtzea (kontserbazio-helburuen betetze-
maila eta  helburuak lortzeko izandako kostu ekonomikoak nahiz bestelakoak). 

* Barruko eta kanpoko auditoreek parte hartuko dute ebaluazioan, haren objektibotasuna eta 
sinesgarritasuna bermatzeko. 

* Ebaluazioaren xedea ez da kudeaketa fiskalizatzea, haren eraginkortasuna hobetzea baizik. Hortaz, 
ebaluaziotik eratorritako gomendioak gehitu egin behar zaizkio kudeaketari. 

* Segimendu eta ebaluazio plan bat diseinatuko da, Errenteriako Babes Bereziko Eremu guztietako 
bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko ezarritako helburuen lortze-mailaren arabera. 

* Ebaluazioaren xedea izango da kudeaketaren eraginkortasuna neurtzea (kontserbazio-helburuen betetze-
maila eta  helburuak lortzeko izandako kostu ekonomikoak nahiz bestelakoak). 

* Barruko eta kanpoko auditoreek parte hartuko dute ebaluazioan, haren objektibotasuna eta 
sinesgarritasuna bermatzeko. 

* Ebaluazioaren xedea ez da kudeaketa fiskalizatzea, haren eraginkortasuna hobetzea baizik. Hortaz, 
ebaluaziotik eratorritako gomendioak gehitu egin behar zaizkio kudeaketari. 

* Segimendu eta ebaluazio plan bat diseinatuko da, Errenteriako Babes Bereziko Eremu guztietako 
bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko ezarritako helburuen lortze-mailaren arabera. 

* Ebaluazioaren xedea izango da kudeaketaren eraginkortasuna neurtzea (kontserbazio-helburuen betetze-
maila eta  helburuak lortzeko izandako kostu ekonomikoak nahiz bestelakoak). 

* Barruko eta kanpoko auditoreek parte hartuko dute ebaluazioan, haren objektibotasuna eta 
sinesgarritasuna bermatzeko. 

* Ebaluazioaren xedea ez da kudeaketa fiskalizatzea, haren eraginkortasuna hobetzea baizik. Hortaz, 
ebaluaziotik eratorritako gomendioak gehitu egin behar zaizkio kudeaketari. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Motza Bost urtero

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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7. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunerako interesekoak diren udal eremuen koherentzia eta 
funtzionaltasun ekologikoak hobetzea eta mantentzea

7.1.1. ekintza. Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNaren arteko Eskualdeko Korridore Ekologikoa 
diseinatzea eta egokitzea. 
7.1.1. ekintza. Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNaren arteko Eskualdeko Korridore Ekologikoa 
diseinatzea eta egokitzea. 
7.1.1. ekintza. Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNaren arteko Eskualdeko Korridore Ekologikoa 
diseinatzea eta egokitzea. 

7. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunerako interesekoak diren udal eremuen koherentzia eta funtzionaltasun 
ekologikoak hobetzea eta mantentzea
7. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunerako interesekoak diren udal eremuen koherentzia eta funtzionaltasun 
ekologikoak hobetzea eta mantentzea
7. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunerako interesekoak diren udal eremuen koherentzia eta funtzionaltasun 
ekologikoak hobetzea eta mantentzea

7.1. Helburu zehatza. Errenteriako eremu babestuen egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea7.1. Helburu zehatza. Errenteriako eremu babestuen egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea7.1. Helburu zehatza. Errenteriako eremu babestuen egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNren arteko Eskualdeko Korridore Ekologiko baten hedadura eta 
mugak zehaztuko dira, bi naturgune babestuen arteko konektagarritasun ekologikoa bermatzeko. 
Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNren arteko Eskualdeko Korridore Ekologiko baten hedadura eta 
mugak zehaztuko dira, bi naturgune babestuen arteko konektagarritasun ekologikoa bermatzeko. 
Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNren arteko Eskualdeko Korridore Ekologiko baten hedadura eta 
mugak zehaztuko dira, bi naturgune babestuen arteko konektagarritasun ekologikoa bermatzeko. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Korridorea zehazteko eta doitzeko, irizpide ekologikoak erabiliko dira. Irizpide horiek, ahal den 
neurrian, katastro-mugetara egokituko zaizkie, kudeaketa errazteko. 

* Mugaketa ez da bakarrik iragazkortasun ona duten eremuetan egingo; funtzionaltasun ekologikoa 
berreskuratzeko esku hartu behar den eremuak ere sartuko dira. 

* (ikus 6.1.5. ekintza).

* Korridorea zehazteko eta doitzeko, irizpide ekologikoak erabiliko dira. Irizpide horiek, ahal den 
neurrian, katastro-mugetara egokituko zaizkie, kudeaketa errazteko. 

* Mugaketa ez da bakarrik iragazkortasun ona duten eremuetan egingo; funtzionaltasun ekologikoa 
berreskuratzeko esku hartu behar den eremuak ere sartuko dira. 

* (ikus 6.1.5. ekintza).

* Korridorea zehazteko eta doitzeko, irizpide ekologikoak erabiliko dira. Irizpide horiek, ahal den 
neurrian, katastro-mugetara egokituko zaizkie, kudeaketa errazteko. 

* Mugaketa ez da bakarrik iragazkortasun ona duten eremuetan egingo; funtzionaltasun ekologikoa 
berreskuratzeko esku hartu behar den eremuak ere sartuko dira. 

* (ikus 6.1.5. ekintza).

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Astigarragako Udala
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7.1.2. ekintza. Astigarragako Udalari udalerri horretan Eskualdeko Korridore Ekologikoaren aukera azter 
dezan proposatzea, kudeaketarako koordinazioa bultzatuz. 
7.1.2. ekintza. Astigarragako Udalari udalerri horretan Eskualdeko Korridore Ekologikoaren aukera azter 
dezan proposatzea, kudeaketarako koordinazioa bultzatuz. 
7.1.2. ekintza. Astigarragako Udalari udalerri horretan Eskualdeko Korridore Ekologikoaren aukera azter 
dezan proposatzea, kudeaketarako koordinazioa bultzatuz. 

7. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunerako interesekoak diren udal eremuen koherentzia eta funtzionaltasun 
ekologikoak hobetzea eta mantentzea
7. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunerako interesekoak diren udal eremuen koherentzia eta funtzionaltasun 
ekologikoak hobetzea eta mantentzea
7. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunerako interesekoak diren udal eremuen koherentzia eta funtzionaltasun 
ekologikoak hobetzea eta mantentzea

7.1. Helburu zehatza. Errenteriako eremu babestuen egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea7.1. Helburu zehatza. Errenteriako eremu babestuen egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea7.1. Helburu zehatza. Errenteriako eremu babestuen egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Bi udalerrietako Eskualdeko Korridore Ekologikoan kudeaketa eredu koherentea adostu eta garatuko da. 
(ikus 6.1.5. eta 7.1.1. ekintzak)
Bi udalerrietako Eskualdeko Korridore Ekologikoan kudeaketa eredu koherentea adostu eta garatuko da. 
(ikus 6.1.5. eta 7.1.1. ekintzak)
Bi udalerrietako Eskualdeko Korridore Ekologikoan kudeaketa eredu koherentea adostu eta garatuko da. 
(ikus 6.1.5. eta 7.1.1. ekintzak)

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Astigarragako Udala
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7.1.3. ekintza. Erakunde arteko lantalde bat osa dadin bultzatzea mendebaldeko Pirinioen eta Aralarren 
artean Eskualdeko Korridore Ekologiko bat eratzeko, eta hura programa komunitarioen bidez garatzeko 
aukera aztertzea.  

7.1.3. ekintza. Erakunde arteko lantalde bat osa dadin bultzatzea mendebaldeko Pirinioen eta Aralarren 
artean Eskualdeko Korridore Ekologiko bat eratzeko, eta hura programa komunitarioen bidez garatzeko 
aukera aztertzea.  

7.1.3. ekintza. Erakunde arteko lantalde bat osa dadin bultzatzea mendebaldeko Pirinioen eta Aralarren 
artean Eskualdeko Korridore Ekologiko bat eratzeko, eta hura programa komunitarioen bidez garatzeko 
aukera aztertzea.  

7. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunerako interesekoak diren udal eremuen koherentzia eta funtzionaltasun 
ekologikoak hobetzea eta mantentzea
7. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunerako interesekoak diren udal eremuen koherentzia eta funtzionaltasun 
ekologikoak hobetzea eta mantentzea
7. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunerako interesekoak diren udal eremuen koherentzia eta funtzionaltasun 
ekologikoak hobetzea eta mantentzea

7.1. Helburu zehatza. Errenteriako eremu babestuen egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea7.1. Helburu zehatza. Errenteriako eremu babestuen egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea7.1. Helburu zehatza. Errenteriako eremu babestuen egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Gipuzkoako ekialdearen eta mendebaldeko Pirinioen artean Eskualdeko Korridore Ekologiko bat eratzea 
bultzatuko da. 
Gipuzkoako ekialdearen eta mendebaldeko Pirinioen artean Eskualdeko Korridore Ekologiko bat eratzea 
bultzatuko da. 
Gipuzkoako ekialdearen eta mendebaldeko Pirinioen artean Eskualdeko Korridore Ekologiko bat eratzea 
bultzatuko da. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Aralar, Leitzaran, Aiako Harria, Artikutza, Malerreka, Bertiz, Baztanen eta mendebaldeko Pirinioen 
arteko funtzionaltasun ekologikoa areagotzeko ahalegina egingo da. 

* Eskualde mailakoa izango litzateke ekimena, eta, beraz, beharrezkoa izango da, gutxienez, Eusko 
Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Nafarroako Gobernuaren laguntza. 

* Honako eztabaidagai hauek proposatuko dira: korridorea ezartzearen egokitasuna, aplikatu beharreko 
irizpideak, ekintza zehatzak garatzeko aukera eta horiek gauzatzeko finantziazio-bideak. 

* Aralar, Leitzaran, Aiako Harria, Artikutza, Malerreka, Bertiz, Baztanen eta mendebaldeko Pirinioen 
arteko funtzionaltasun ekologikoa areagotzeko ahalegina egingo da. 

* Eskualde mailakoa izango litzateke ekimena, eta, beraz, beharrezkoa izango da, gutxienez, Eusko 
Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Nafarroako Gobernuaren laguntza. 

* Honako eztabaidagai hauek proposatuko dira: korridorea ezartzearen egokitasuna, aplikatu beharreko 
irizpideak, ekintza zehatzak garatzeko aukera eta horiek gauzatzeko finantziazio-bideak. 

* Aralar, Leitzaran, Aiako Harria, Artikutza, Malerreka, Bertiz, Baztanen eta mendebaldeko Pirinioen 
arteko funtzionaltasun ekologikoa areagotzeko ahalegina egingo da. 

* Eskualde mailakoa izango litzateke ekimena, eta, beraz, beharrezkoa izango da, gutxienez, Eusko 
Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Nafarroako Gobernuaren laguntza. 

* Honako eztabaidagai hauek proposatuko dira: korridorea ezartzearen egokitasuna, aplikatu beharreko 
irizpideak, ekintza zehatzak garatzeko aukera eta horiek gauzatzeko finantziazio-bideak. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Txikia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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7.1.4. ekintza. Eskualdeko Korridore Ekologikoan dauden lursailen jabeentzat diru-laguntza lerro bat 
sortzea, konektagarritasun ekologikoari laguntzen dioten ekintzak garatzeko. 
7.1.4. ekintza. Eskualdeko Korridore Ekologikoan dauden lursailen jabeentzat diru-laguntza lerro bat 
sortzea, konektagarritasun ekologikoari laguntzen dioten ekintzak garatzeko. 
7.1.4. ekintza. Eskualdeko Korridore Ekologikoan dauden lursailen jabeentzat diru-laguntza lerro bat 
sortzea, konektagarritasun ekologikoari laguntzen dioten ekintzak garatzeko. 

7. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunerako interesekoak diren udal eremuen koherentzia eta funtzionaltasun 
ekologikoak hobetzea eta mantentzea
7. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunerako interesekoak diren udal eremuen koherentzia eta funtzionaltasun 
ekologikoak hobetzea eta mantentzea
7. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunerako interesekoak diren udal eremuen koherentzia eta funtzionaltasun 
ekologikoak hobetzea eta mantentzea

7.1. Helburu zehatza. Errenteriako eremu babestuen egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea7.1. Helburu zehatza. Errenteriako eremu babestuen egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea7.1. Helburu zehatza. Errenteriako eremu babestuen egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Eskualdeko Korridore Ekologikoaren kontserbaziorako eta haren funtzionaltasuna hobetzeko neurriak 
hartuko dira. 
Eskualdeko Korridore Ekologikoaren kontserbaziorako eta haren funtzionaltasuna hobetzeko neurriak 
hartuko dira. 
Eskualdeko Korridore Ekologikoaren kontserbaziorako eta haren funtzionaltasuna hobetzeko neurriak 
hartuko dira. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Komenigarria da Astigarragako Udalarekin koordinatzea, udalerri horretan dagoen zatian lurrak dituzten 
titularrek ekimenean parte hartzeko. 

* Komenigarria da Astigarragako Udalarekin koordinatzea, udalerri horretan dagoen zatian lurrak dituzten 
titularrek ekimenean parte hartzeko. 

* Komenigarria da Astigarragako Udalarekin koordinatzea, udalerri horretan dagoen zatian lurrak dituzten 
titularrek ekimenean parte hartzeko. 
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8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea

8.1.1. ekintza. Donostiako Udalari proposatzea Oberan-Errekabeltzen dauden bertako basoak Añarbeko 
Erreserbaren proposamenean sartzea.
8.1.1. ekintza. Donostiako Udalari proposatzea Oberan-Errekabeltzen dauden bertako basoak Añarbeko 
Erreserbaren proposamenean sartzea.
8.1.1. ekintza. Donostiako Udalari proposatzea Oberan-Errekabeltzen dauden bertako basoak Añarbeko 
Erreserbaren proposamenean sartzea.

8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea

8.1. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak egokiro babestea8.1. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak egokiro babestea8.1. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak egokiro babestea

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Donostiako Udalarekin hitzarmen bat egingo da, Oberan-Errekabeltzen (Aiako Harria PNaren banaketa-
eremuan) dauden basoen kalifikazioa Kontserbazio Aktiboko Eremutik Erreserba Eremura aldatzeko, zona 
horretan dauden baso-habitata kontserbatzeko eta hobetzeko helburuak betetzen direla ziurtatzeko.  

Donostiako Udalarekin hitzarmen bat egingo da, Oberan-Errekabeltzen (Aiako Harria PNaren banaketa-
eremuan) dauden basoen kalifikazioa Kontserbazio Aktiboko Eremutik Erreserba Eremura aldatzeko, zona 
horretan dauden baso-habitata kontserbatzeko eta hobetzeko helburuak betetzen direla ziurtatzeko.  

Donostiako Udalarekin hitzarmen bat egingo da, Oberan-Errekabeltzen (Aiako Harria PNaren banaketa-
eremuan) dauden basoen kalifikazioa Kontserbazio Aktiboko Eremutik Erreserba Eremura aldatzeko, zona 
horretan dauden baso-habitata kontserbatzeko eta hobetzeko helburuak betetzen direla ziurtatzeko.  

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Aiako Harria PNaren eremu-banaketa berrikusteak eta aldatzeak berarekin dakar BNAPa aldatzea.  
Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 5. artikuluaren arabera, BNAPa idazterakoan nagusi 
diren irizpideak aldatuz gero edo antolamendua egin den lurraldeen kondizio sozial, ekonomiko eta 
naturalak aldatzeak beharrezko egiten badu, aldatu eta/edo eguneratu ahal izango dira BNAPak (haiek 
onartzeko prozedurari jarraituz).

* Aiako Harria PNaren BNAPa berrikustean eta onartzean (5.1.1 ekintza), proposatutako eremu-
banaketaren aldaketa sartuko da. 

* Aiako Harria PNaren eremu-banaketa berrikusteak eta aldatzeak berarekin dakar BNAPa aldatzea.  
Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 5. artikuluaren arabera, BNAPa idazterakoan nagusi 
diren irizpideak aldatuz gero edo antolamendua egin den lurraldeen kondizio sozial, ekonomiko eta 
naturalak aldatzeak beharrezko egiten badu, aldatu eta/edo eguneratu ahal izango dira BNAPak (haiek 
onartzeko prozedurari jarraituz).

* Aiako Harria PNaren BNAPa berrikustean eta onartzean (5.1.1 ekintza), proposatutako eremu-
banaketaren aldaketa sartuko da. 

* Aiako Harria PNaren eremu-banaketa berrikusteak eta aldatzeak berarekin dakar BNAPa aldatzea.  
Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 5. artikuluaren arabera, BNAPa idazterakoan nagusi 
diren irizpideak aldatuz gero edo antolamendua egin den lurraldeen kondizio sozial, ekonomiko eta 
naturalak aldatzeak beharrezko egiten badu, aldatu eta/edo eguneratu ahal izango dira BNAPak (haiek 
onartzeko prozedurari jarraituz).

* Aiako Harria PNaren BNAPa berrikustean eta onartzean (5.1.1 ekintza), proposatutako eremu-
banaketaren aldaketa sartuko da. 
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8.1.2. ekintza. Errenteriako udalerriaren mugatik harantzago ere bertako basoak badirenez, Errenteria, 
Oiartzun, Hernani, Astigarraga eta Donostiako udalek udal arteko batzorde tekniko bat sor dadin 
bultzatzea, bertako basoak babesteko eta kudeatzeko ekintzen koherentzia koordinatzeko eta 
hobetzeko. 

8.1.2. ekintza. Errenteriako udalerriaren mugatik harantzago ere bertako basoak badirenez, Errenteria, 
Oiartzun, Hernani, Astigarraga eta Donostiako udalek udal arteko batzorde tekniko bat sor dadin 
bultzatzea, bertako basoak babesteko eta kudeatzeko ekintzen koherentzia koordinatzeko eta 
hobetzeko. 

8.1.2. ekintza. Errenteriako udalerriaren mugatik harantzago ere bertako basoak badirenez, Errenteria, 
Oiartzun, Hernani, Astigarraga eta Donostiako udalek udal arteko batzorde tekniko bat sor dadin 
bultzatzea, bertako basoak babesteko eta kudeatzeko ekintzen koherentzia koordinatzeko eta 
hobetzeko. 

8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea

8.1. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak egokiro babestea8.1. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak egokiro babestea8.1. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak egokiro babestea

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Udal mugakideekin batzorde tekniko bat eratuko da, baso-habitat koherenteak eta partekatuak hobetzeko 
eta kontserbatzeko kudeaketa-ereduak ezar daitezen.
Udal mugakideekin batzorde tekniko bat eratuko da, baso-habitat koherenteak eta partekatuak hobetzeko 
eta kontserbatzeko kudeaketa-ereduak ezar daitezen.
Udal mugakideekin batzorde tekniko bat eratuko da, baso-habitat koherenteak eta partekatuak hobetzeko 
eta kontserbatzeko kudeaketa-ereduak ezar daitezen.
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Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
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8.1.3. ekintza. Artamugarriko hariztiari Berezko Bilakaera Eremu izaera ematea, eta zenbait zuhaitz 
exotikoren presentzia ezabatzeko esku-hartzeak egitea. 
8.1.3. ekintza. Artamugarriko hariztiari Berezko Bilakaera Eremu izaera ematea, eta zenbait zuhaitz 
exotikoren presentzia ezabatzeko esku-hartzeak egitea. 
8.1.3. ekintza. Artamugarriko hariztiari Berezko Bilakaera Eremu izaera ematea, eta zenbait zuhaitz 
exotikoren presentzia ezabatzeko esku-hartzeak egitea. 

8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea

8.1. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak egokiro babestea8.1. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak egokiro babestea8.1. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak egokiro babestea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Artamugarriko hariztiko bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko kudeaketa-eredu bat ezarriko da, 
kudeaketa ezan oinarritutako eredu aktibo bat erabiliko da, hain zuzen ere. 

Harizti hori ez dago jasota Baso Eremu Babestuetan, eta, zuhaitz zahar ugari dituenez, berezko balioa du.

Artamugarriko hariztiko bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko kudeaketa-eredu bat ezarriko da, 
kudeaketa ezan oinarritutako eredu aktibo bat erabiliko da, hain zuzen ere. 

Harizti hori ez dago jasota Baso Eremu Babestuetan, eta, zuhaitz zahar ugari dituenez, berezko balioa du.

Artamugarriko hariztiko bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko kudeaketa-eredu bat ezarriko da, 
kudeaketa ezan oinarritutako eredu aktibo bat erabiliko da, hain zuzen ere. 

Harizti hori ez dago jasota Baso Eremu Babestuetan, eta, zuhaitz zahar ugari dituenez, berezko balioa du.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Hariztiaren esparrua mugatu beharko da. 
* Kudeaketaren xedea da harizti azidofiloaren kontserbazio egoera mantentzea eta hobetzea. 
* Gaur egun dauden harizti azidofiloen masak berezko bilakaeran utziko dira.
* Zuhaitz exotikoen aleak aurkituz gero —hala nola konifera naturalizatuak, akaziak edo haritz amerikarra

—, moztu egingo dira sistematikoki, eta bermatu egingo da zuhaitz horiek ezabatzeak kalterik ez diola 
egiten bertako zuhaiztiari.  

* Egur-erauzketa ez da baimenduko. 
* Mugatutako eremuan ezingo da ganadua sartu edo egon. 
* Inguruko itxitura jarri behar izanez gero, alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da 

alanbre ziztaduna, itxituraren oinarrian izan ezik. 
* Edozein ekintza abuztuaren 15etik martxoaren 15era bitarte egin behar da, baso-faunako espezieen ziklo 

biologikoari ahalik eta gutxien eragiteko. 

* Hariztiaren esparrua mugatu beharko da. 
* Kudeaketaren xedea da harizti azidofiloaren kontserbazio egoera mantentzea eta hobetzea. 
* Gaur egun dauden harizti azidofiloen masak berezko bilakaeran utziko dira.
* Zuhaitz exotikoen aleak aurkituz gero —hala nola konifera naturalizatuak, akaziak edo haritz amerikarra

—, moztu egingo dira sistematikoki, eta bermatu egingo da zuhaitz horiek ezabatzeak kalterik ez diola 
egiten bertako zuhaiztiari.  

* Egur-erauzketa ez da baimenduko. 
* Mugatutako eremuan ezingo da ganadua sartu edo egon. 
* Inguruko itxitura jarri behar izanez gero, alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da 

alanbre ziztaduna, itxituraren oinarrian izan ezik. 
* Edozein ekintza abuztuaren 15etik martxoaren 15era bitarte egin behar da, baso-faunako espezieen ziklo 

biologikoari ahalik eta gutxien eragiteko. 

* Hariztiaren esparrua mugatu beharko da. 
* Kudeaketaren xedea da harizti azidofiloaren kontserbazio egoera mantentzea eta hobetzea. 
* Gaur egun dauden harizti azidofiloen masak berezko bilakaeran utziko dira.
* Zuhaitz exotikoen aleak aurkituz gero —hala nola konifera naturalizatuak, akaziak edo haritz amerikarra

—, moztu egingo dira sistematikoki, eta bermatu egingo da zuhaitz horiek ezabatzeak kalterik ez diola 
egiten bertako zuhaiztiari.  

* Egur-erauzketa ez da baimenduko. 
* Mugatutako eremuan ezingo da ganadua sartu edo egon. 
* Inguruko itxitura jarri behar izanez gero, alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da 

alanbre ziztaduna, itxituraren oinarrian izan ezik. 
* Edozein ekintza abuztuaren 15etik martxoaren 15era bitarte egin behar da, baso-faunako espezieen ziklo 

biologikoari ahalik eta gutxien eragiteko. 
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8.2.1. ekintza. Lau Haizeta parkean (Errenteria) arriskuan dauden florako eta faunako espezieentzat 
(uretakoak nahiz basokoak) interesekoak diren habitatak lehengoratzeko ingurumen-proiektua 
egikaritzea, Natura 2000 saretik kanpoko eremu babestuetan baso-bioaniztasuna areagotzeko.

8.2.1. ekintza. Lau Haizeta parkean (Errenteria) arriskuan dauden florako eta faunako espezieentzat 
(uretakoak nahiz basokoak) interesekoak diren habitatak lehengoratzeko ingurumen-proiektua 
egikaritzea, Natura 2000 saretik kanpoko eremu babestuetan baso-bioaniztasuna areagotzeko.

8.2.1. ekintza. Lau Haizeta parkean (Errenteria) arriskuan dauden florako eta faunako espezieentzat 
(uretakoak nahiz basokoak) interesekoak diren habitatak lehengoratzeko ingurumen-proiektua 
egikaritzea, Natura 2000 saretik kanpoko eremu babestuetan baso-bioaniztasuna areagotzeko.

8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea

8.2. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak ekologikoki hobetzeko 
kudeaketa aplikatzea
8.2. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak ekologikoki hobetzeko 
kudeaketa aplikatzea
8.2. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak ekologikoki hobetzeko 
kudeaketa aplikatzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Lehengoratze ingurumen-proiektua egikarituko da, Lau Haizeta parkeko baso-habitat eta -espezieen 
kontserbazio-egoera hobetzeko. 
Lehengoratze ingurumen-proiektua egikarituko da, Lau Haizeta parkeko baso-habitat eta -espezieen 
kontserbazio-egoera hobetzeko. 
Lehengoratze ingurumen-proiektua egikarituko da, Lau Haizeta parkeko baso-habitat eta -espezieen 
kontserbazio-egoera hobetzeko. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
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8.2.2. ekintza. Aizpitarte Babes Zorrotza duen Baso Eremurako interesekoak diren baso-habitat eta -
espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko proiektu bat idaztea eta egikaritzea.
8.2.2. ekintza. Aizpitarte Babes Zorrotza duen Baso Eremurako interesekoak diren baso-habitat eta -
espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko proiektu bat idaztea eta egikaritzea.
8.2.2. ekintza. Aizpitarte Babes Zorrotza duen Baso Eremurako interesekoak diren baso-habitat eta -
espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko proiektu bat idaztea eta egikaritzea.

8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea

8.2. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak ekologikoki hobetzeko 
kudeaketa aplikatzea
8.2. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak ekologikoki hobetzeko 
kudeaketa aplikatzea
8.2. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak ekologikoki hobetzeko 
kudeaketa aplikatzea

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1 eta P3.2

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1 eta P3.2

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1 eta P3.2

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Proiektu bat idatzi eta egikarituko da, eremu-mota horretarako zehaztutako helburuen arabera. Arreta 
berezia jarriko da baso-habitat eta espezieen kontserbazio-egoeraren hobekuntzan.
Proiektu bat idatzi eta egikarituko da, eremu-mota horretarako zehaztutako helburuen arabera. Arreta 
berezia jarriko da baso-habitat eta espezieen kontserbazio-egoeraren hobekuntzan.
Proiektu bat idatzi eta egikarituko da, eremu-mota horretarako zehaztutako helburuen arabera. Arreta 
berezia jarriko da baso-habitat eta espezieen kontserbazio-egoeraren hobekuntzan.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Añarbe mendiaren esparruan dago eremu hori, eta Erabilera Publikoko Mendien Katalogoan dagoenez, 
kudeaketa helburuak udalak jartzen dituen arren (bera baita mendiaren jabea) Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren esku dago kudeaketa. Hortaz, bi erakundeek, elkarlanean,  hitzarmen bat sinatu behar dute, 
eta zehaztu zein erakundek hartuko dituen honako ardura hauek:  

-Proiektua idaztea.
-Proiektuaren finantziazioa.
-Proiektuaren egikaritzea.

* Horretaz gain, Errenteriako Udalak, mendiaren jabe den aldetik, proiektuaren berariazko helburuak 
ezarriko ditu, eta berak egingo du proiektuaren segimendua eta ebaluazioa. 

* Proiektuko neurriek honako helburuak beteko dituzte, besteak beste:
-Baso-egituraren dibertsifikazioa, soilguneak nahiz ekotonoak eratuz eta bigarren mailako espezieak 

mantenduz. 
-Egur hilaren kantitatea gutxienez 40 m3-raino handitzea, zuhaitzak gerrikotuz eta moztuz eta 

snagak eta logak sortuz.  
-Espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzea. 

* Behin proiektua egikarituta eta baso-habitaten dinamika bideratuta, bilakaera naturalean utziko dira. 

* Añarbe mendiaren esparruan dago eremu hori, eta Erabilera Publikoko Mendien Katalogoan dagoenez, 
kudeaketa helburuak udalak jartzen dituen arren (bera baita mendiaren jabea) Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren esku dago kudeaketa. Hortaz, bi erakundeek, elkarlanean,  hitzarmen bat sinatu behar dute, 
eta zehaztu zein erakundek hartuko dituen honako ardura hauek:  

-Proiektua idaztea.
-Proiektuaren finantziazioa.
-Proiektuaren egikaritzea.

* Horretaz gain, Errenteriako Udalak, mendiaren jabe den aldetik, proiektuaren berariazko helburuak 
ezarriko ditu, eta berak egingo du proiektuaren segimendua eta ebaluazioa. 

* Proiektuko neurriek honako helburuak beteko dituzte, besteak beste:
-Baso-egituraren dibertsifikazioa, soilguneak nahiz ekotonoak eratuz eta bigarren mailako espezieak 

mantenduz. 
-Egur hilaren kantitatea gutxienez 40 m3-raino handitzea, zuhaitzak gerrikotuz eta moztuz eta 

snagak eta logak sortuz.  
-Espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzea. 

* Behin proiektua egikarituta eta baso-habitaten dinamika bideratuta, bilakaera naturalean utziko dira. 

* Añarbe mendiaren esparruan dago eremu hori, eta Erabilera Publikoko Mendien Katalogoan dagoenez, 
kudeaketa helburuak udalak jartzen dituen arren (bera baita mendiaren jabea) Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren esku dago kudeaketa. Hortaz, bi erakundeek, elkarlanean,  hitzarmen bat sinatu behar dute, 
eta zehaztu zein erakundek hartuko dituen honako ardura hauek:  

-Proiektua idaztea.
-Proiektuaren finantziazioa.
-Proiektuaren egikaritzea.

* Horretaz gain, Errenteriako Udalak, mendiaren jabe den aldetik, proiektuaren berariazko helburuak 
ezarriko ditu, eta berak egingo du proiektuaren segimendua eta ebaluazioa. 

* Proiektuko neurriek honako helburuak beteko dituzte, besteak beste:
-Baso-egituraren dibertsifikazioa, soilguneak nahiz ekotonoak eratuz eta bigarren mailako espezieak 

mantenduz. 
-Egur hilaren kantitatea gutxienez 40 m3-raino handitzea, zuhaitzak gerrikotuz eta moztuz eta 

snagak eta logak sortuz.  
-Espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzea. 

* Behin proiektua egikarituta eta baso-habitaten dinamika bideratuta, bilakaera naturalean utziko dira. 
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8.2.3. ekintza. Añarbeko Harizti eta Pagadiak Babes Zorrotza duten Baso Eremurako interesekoak diren 
baso-habitat eta -espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko proiektu bat idaztea eta egikaritzea.
8.2.3. ekintza. Añarbeko Harizti eta Pagadiak Babes Zorrotza duten Baso Eremurako interesekoak diren 
baso-habitat eta -espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko proiektu bat idaztea eta egikaritzea.
8.2.3. ekintza. Añarbeko Harizti eta Pagadiak Babes Zorrotza duten Baso Eremurako interesekoak diren 
baso-habitat eta -espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko proiektu bat idaztea eta egikaritzea.

8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea

8.2. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak ekologikoki hobetzeko 
kudeaketa aplikatzea
8.2. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak ekologikoki hobetzeko 
kudeaketa aplikatzea
8.2. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak ekologikoki hobetzeko 
kudeaketa aplikatzea

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1 eta P3.2

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1 eta P3.2

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1 eta P3.2

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Proiektu bat idatzi eta egikarituko da, eremu-mota horretarako zehaztutako helburuen arabera. Arreta 
berezia jarriko da baso-habitat eta espezieen kontserbazio-egoeraren hobekuntzan.
Proiektu bat idatzi eta egikarituko da, eremu-mota horretarako zehaztutako helburuen arabera. Arreta 
berezia jarriko da baso-habitat eta espezieen kontserbazio-egoeraren hobekuntzan.
Proiektu bat idatzi eta egikarituko da, eremu-mota horretarako zehaztutako helburuen arabera. Arreta 
berezia jarriko da baso-habitat eta espezieen kontserbazio-egoeraren hobekuntzan.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Añarbe mendiaren esparruan dagude eremu horiek, eta Erabilera Publikoko Mendien Katalogoan 
daudenez, kudeaketa helburuak udalak jartzen dituen arren (bera baita mendiaren jabea) Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren esku dago kudeaketa. Hortaz, bi erakundeek, elkarlanean,  hitzarmen bat sinatu behar 
dute, eta zehaztu zein erakundek hartuko dituen honako ardura hauek:  

-Proiektua idaztea.
-Proiektuaren finantziazioa.
-Proiektuaren egikaritzea.

* Horretaz gain, Errenteriako Udalak, mendiaren jabe den aldetik, proiektuaren berariazko helburuak 
ezarriko ditu, eta berak egingo du proiektuaren segimendua eta ebaluazioa. 

* Proiektuko neurriek honako helburuak beteko dituzte, besteak beste:
-Baso-egituraren dibertsifikazioa, soilguneak nahiz ekotonoak eratuz eta bigarren mailako espezieak 

mantenduz. 
-Egur hilaren kantitatea gutxienez 40 m3-raino handitzea, zuhaitzak gerrikotuz eta moztuz eta 

snagak eta logak sortuz.  
-Espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzea. 

* Behin proiektua egikarituta eta baso-habitaten dinamika bideratuta, bilakaera naturalean utziko dira. 

* Añarbe mendiaren esparruan dagude eremu horiek, eta Erabilera Publikoko Mendien Katalogoan 
daudenez, kudeaketa helburuak udalak jartzen dituen arren (bera baita mendiaren jabea) Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren esku dago kudeaketa. Hortaz, bi erakundeek, elkarlanean,  hitzarmen bat sinatu behar 
dute, eta zehaztu zein erakundek hartuko dituen honako ardura hauek:  

-Proiektua idaztea.
-Proiektuaren finantziazioa.
-Proiektuaren egikaritzea.

* Horretaz gain, Errenteriako Udalak, mendiaren jabe den aldetik, proiektuaren berariazko helburuak 
ezarriko ditu, eta berak egingo du proiektuaren segimendua eta ebaluazioa. 

* Proiektuko neurriek honako helburuak beteko dituzte, besteak beste:
-Baso-egituraren dibertsifikazioa, soilguneak nahiz ekotonoak eratuz eta bigarren mailako espezieak 

mantenduz. 
-Egur hilaren kantitatea gutxienez 40 m3-raino handitzea, zuhaitzak gerrikotuz eta moztuz eta 

snagak eta logak sortuz.  
-Espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzea. 

* Behin proiektua egikarituta eta baso-habitaten dinamika bideratuta, bilakaera naturalean utziko dira. 

* Añarbe mendiaren esparruan dagude eremu horiek, eta Erabilera Publikoko Mendien Katalogoan 
daudenez, kudeaketa helburuak udalak jartzen dituen arren (bera baita mendiaren jabea) Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren esku dago kudeaketa. Hortaz, bi erakundeek, elkarlanean,  hitzarmen bat sinatu behar 
dute, eta zehaztu zein erakundek hartuko dituen honako ardura hauek:  

-Proiektua idaztea.
-Proiektuaren finantziazioa.
-Proiektuaren egikaritzea.

* Horretaz gain, Errenteriako Udalak, mendiaren jabe den aldetik, proiektuaren berariazko helburuak 
ezarriko ditu, eta berak egingo du proiektuaren segimendua eta ebaluazioa. 

* Proiektuko neurriek honako helburuak beteko dituzte, besteak beste:
-Baso-egituraren dibertsifikazioa, soilguneak nahiz ekotonoak eratuz eta bigarren mailako espezieak 

mantenduz. 
-Egur hilaren kantitatea gutxienez 40 m3-raino handitzea, zuhaitzak gerrikotuz eta moztuz eta 

snagak eta logak sortuz.  
-Espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzea. 

* Behin proiektua egikarituta eta baso-habitaten dinamika bideratuta, bilakaera naturalean utziko dira. 
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8.2.4. ekintza. Mendi publikoetako abeltzaintza-ustiapenerako itxiturak ezartzea jarduera baimendu den 
lekuetan, basoek hartzen duten azaleratik kanpo uzteko. Horrela, haien birsortze naturala eta mendi-
larreen ezarpena erraztuko dira.

8.2.4. ekintza. Mendi publikoetako abeltzaintza-ustiapenerako itxiturak ezartzea jarduera baimendu den 
lekuetan, basoek hartzen duten azaleratik kanpo uzteko. Horrela, haien birsortze naturala eta mendi-
larreen ezarpena erraztuko dira.

8.2.4. ekintza. Mendi publikoetako abeltzaintza-ustiapenerako itxiturak ezartzea jarduera baimendu den 
lekuetan, basoek hartzen duten azaleratik kanpo uzteko. Horrela, haien birsortze naturala eta mendi-
larreen ezarpena erraztuko dira.

8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea

8.2. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak ekologikoki hobetzeko 
kudeaketa aplikatzea
8.2. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak ekologikoki hobetzeko 
kudeaketa aplikatzea
8.2. Helburu zehatza. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak ekologikoki hobetzeko 
kudeaketa aplikatzea

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Mendi publikoetan, azalera itxiak zehaztu eta ezarriko dira baimendutako abeltzaintzarako. Mendi publikoetan, azalera itxiak zehaztu eta ezarriko dira baimendutako abeltzaintzarako. Mendi publikoetan, azalera itxiak zehaztu eta ezarriko dira baimendutako abeltzaintzarako. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Larre-eremuak aldez aurretik zehaztu behar dira, basoberritzean eragitea ekiditeko. Aldura eta Pertsebe 
eremuak kontuan hartuko dira.

* Inguruko itxitura jartzeko alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da alanbre ziztaduna, 
itxituraren oinarrian izan ezik.

* Itxituraren diseinua irregularra izango da, zelaien eta basoaren arteko trantsizio-eremuak eta soilguneak 
sor daitezen. 

* Añarbe erabilera publikoko mendiari dagokionez, hitzarmen bat egin behar da GFAko Mendietako eta 
Natura Inguruneko zuzendaritzarekin, itxiturak jartzeko. 

* Larre-eremuak aldez aurretik zehaztu behar dira, basoberritzean eragitea ekiditeko. Aldura eta Pertsebe 
eremuak kontuan hartuko dira.

* Inguruko itxitura jartzeko alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da alanbre ziztaduna, 
itxituraren oinarrian izan ezik.

* Itxituraren diseinua irregularra izango da, zelaien eta basoaren arteko trantsizio-eremuak eta soilguneak 
sor daitezen. 

* Añarbe erabilera publikoko mendiari dagokionez, hitzarmen bat egin behar da GFAko Mendietako eta 
Natura Inguruneko zuzendaritzarekin, itxiturak jartzeko. 

* Larre-eremuak aldez aurretik zehaztu behar dira, basoberritzean eragitea ekiditeko. Aldura eta Pertsebe 
eremuak kontuan hartuko dira.

* Inguruko itxitura jartzeko alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da alanbre ziztaduna, 
itxituraren oinarrian izan ezik.

* Itxituraren diseinua irregularra izango da, zelaien eta basoaren arteko trantsizio-eremuak eta soilguneak 
sor daitezen. 

* Añarbe erabilera publikoko mendiari dagokionez, hitzarmen bat egin behar da GFAko Mendietako eta 
Natura Inguruneko zuzendaritzarekin, itxiturak jartzeko. 
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8.3.1. ekintza. Udalak, mendiaren jabea den aldetik, plan bat eratzea GFArekin elkarlanean, Añarbe 
Erabilera Publikoko Mendian espezie exotikoen baso-sailak lehentasunez eta pixkanaka kentzeko, eta 
haien ordez bertako basoak landatzeko. 

8.3.1. ekintza. Udalak, mendiaren jabea den aldetik, plan bat eratzea GFArekin elkarlanean, Añarbe 
Erabilera Publikoko Mendian espezie exotikoen baso-sailak lehentasunez eta pixkanaka kentzeko, eta 
haien ordez bertako basoak landatzeko. 

8.3.1. ekintza. Udalak, mendiaren jabea den aldetik, plan bat eratzea GFArekin elkarlanean, Añarbe 
Erabilera Publikoko Mendian espezie exotikoen baso-sailak lehentasunez eta pixkanaka kentzeko, eta 
haien ordez bertako basoak landatzeko. 

8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea

8.3. Helburu zehatza. Bertako basoen azalera handitzea, eta haien funtzionaltasun ekologikoa hobetzea8.3. Helburu zehatza. Bertako basoen azalera handitzea, eta haien funtzionaltasun ekologikoa hobetzea8.3. Helburu zehatza. Bertako basoen azalera handitzea, eta haien funtzionaltasun ekologikoa hobetzea

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Lehentasunezko berreskuratze-plan bat ezarriko da, Añarbeko espezie exotikoen baso-sailen ordez 
bertako basoak landatuz. 

Errenteriako HAPOak zehazten duenez, udal jabetzako lurretan landaredi narriatua edo baso-ustiapena 
jasandako lurrak egonez gero, udalak lehengoratze-planak diseinatuko ditu. Plan horietan, udalerrian 
dauden bertako baso atlantiar mota guztien egitura-konplexutasuna lortzeko metodologia eta epeak 
zehaztuko dira. 

Lehentasunezko berreskuratze-plan bat ezarriko da, Añarbeko espezie exotikoen baso-sailen ordez 
bertako basoak landatuz. 

Errenteriako HAPOak zehazten duenez, udal jabetzako lurretan landaredi narriatua edo baso-ustiapena 
jasandako lurrak egonez gero, udalak lehengoratze-planak diseinatuko ditu. Plan horietan, udalerrian 
dauden bertako baso atlantiar mota guztien egitura-konplexutasuna lortzeko metodologia eta epeak 
zehaztuko dira. 

Lehentasunezko berreskuratze-plan bat ezarriko da, Añarbeko espezie exotikoen baso-sailen ordez 
bertako basoak landatuz. 

Errenteriako HAPOak zehazten duenez, udal jabetzako lurretan landaredi narriatua edo baso-ustiapena 
jasandako lurrak egonez gero, udalak lehengoratze-planak diseinatuko ditu. Plan horietan, udalerrian 
dauden bertako baso atlantiar mota guztien egitura-konplexutasuna lortzeko metodologia eta epeak 
zehaztuko dira. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* IKT-k 2003an idatzitako honako txosten hau har daiteke erreferientziatzat: Aiako Harria PNko Erabilera 
Publikoko Mendietako baso naturalak lehengoratzeko irizpideak. 

* Añarbe mendia Erabilera Publikoko Mendien Katalogoan dagoenez, kudeaketa helburuak udalak jartzen 
dituen arren (bera baita mendiaren jabea) Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku dago kudeaketa. Hortaz, 
bi erakundeek, elkarlanean, epe ertaineko plangintza garatu behar dute, Erabilera Publikoko Mendien 
Katalogoan dauden baso-sailak pixkanaka eta lehentasunez ordezkatzeko. 

* Lehentasuna emango zaie azalera handieneko sailei, bertako basoen sailak konektatzen laguntzen 
dutenei eta perimetroa/azalera arrazoi ahalik eta txikienean bertako basoen masak sortzeko egokiak 
direnei. 

* Añarbeko EPMaren kudeaketaren xedea izango da bertako basoen kontserbazio-egoera berreskuratzea, 
mantentzea eta hobetzea, batez ere harizti azidofiloarena eta pagadi azidofiloarena.

* Gaur egun dauden konifera-sailen ustiapena behin burututa, debekatu egingo da egur-erauzketa. 
* Baso-sailen mozketak emandako egurraren 15m3/ha gutxienez mendian utzi behar da, modu 

heterogeneoan banatuta. Ahal den guztietan, gerrikotu behar diren oinek eta lurrean utzi behar direnek 
35 cm-koa izango dute oinaldeko diametroa.

* Bertako basoak berreskuratzeko ez da teknika erasotzailerik erabiliko, eta bertakoak diren zuhaitz-aleak 
eta zuhaixkak mantentzea bermatuko da. 

* Makina astunen erabilera mugatu egingo da; hortaz, lurrak prestatzeko beharrezko diren ekintzak eta 
bertako basoak lehengoratzeko zulaketak eskuz egingo dira. 

* Pagoa eta/edo haritzarekin batera, basoa berreskuratzeko lehen faseetako espezieak erabiliko dira, hala 
nola urkiak, elorriak edo lizarrak. 

* Landaketan, forma geometrikoak eta landareen banaketa erregularra saihestuko dira.
* Bertako basoak berreskuratzeko ekintzetan erabiltzen den landareak jatorrizko ziurtagiriaren bermea 

izan behar du, beste lurralde batzuetako landareen kutsadura genetikoen arazoak saihesteko.
* Bertako basoak berreskuratzeko eremuetan aziendaren jarduerarik eza bermatuko da.
* Inguruko itxitura jarri behar izanez gero, alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da 

alanbre ziztaduna, itxituraren oinarrian izan ezik.
* Edozein ekintza abuztuaren 15etik martxoaren 15era bitarte egin behar da, baso-faunako espezieen ziklo 

biologikoari ahalik eta gutxien eragiteko.

* IKT-k 2003an idatzitako honako txosten hau har daiteke erreferientziatzat: Aiako Harria PNko Erabilera 
Publikoko Mendietako baso naturalak lehengoratzeko irizpideak. 

* Añarbe mendia Erabilera Publikoko Mendien Katalogoan dagoenez, kudeaketa helburuak udalak jartzen 
dituen arren (bera baita mendiaren jabea) Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku dago kudeaketa. Hortaz, 
bi erakundeek, elkarlanean, epe ertaineko plangintza garatu behar dute, Erabilera Publikoko Mendien 
Katalogoan dauden baso-sailak pixkanaka eta lehentasunez ordezkatzeko. 

* Lehentasuna emango zaie azalera handieneko sailei, bertako basoen sailak konektatzen laguntzen 
dutenei eta perimetroa/azalera arrazoi ahalik eta txikienean bertako basoen masak sortzeko egokiak 
direnei. 

* Añarbeko EPMaren kudeaketaren xedea izango da bertako basoen kontserbazio-egoera berreskuratzea, 
mantentzea eta hobetzea, batez ere harizti azidofiloarena eta pagadi azidofiloarena.

* Gaur egun dauden konifera-sailen ustiapena behin burututa, debekatu egingo da egur-erauzketa. 
* Baso-sailen mozketak emandako egurraren 15m3/ha gutxienez mendian utzi behar da, modu 

heterogeneoan banatuta. Ahal den guztietan, gerrikotu behar diren oinek eta lurrean utzi behar direnek 
35 cm-koa izango dute oinaldeko diametroa.

* Bertako basoak berreskuratzeko ez da teknika erasotzailerik erabiliko, eta bertakoak diren zuhaitz-aleak 
eta zuhaixkak mantentzea bermatuko da. 

* Makina astunen erabilera mugatu egingo da; hortaz, lurrak prestatzeko beharrezko diren ekintzak eta 
bertako basoak lehengoratzeko zulaketak eskuz egingo dira. 

* Pagoa eta/edo haritzarekin batera, basoa berreskuratzeko lehen faseetako espezieak erabiliko dira, hala 
nola urkiak, elorriak edo lizarrak. 

* Landaketan, forma geometrikoak eta landareen banaketa erregularra saihestuko dira.
* Bertako basoak berreskuratzeko ekintzetan erabiltzen den landareak jatorrizko ziurtagiriaren bermea 

izan behar du, beste lurralde batzuetako landareen kutsadura genetikoen arazoak saihesteko.
* Bertako basoak berreskuratzeko eremuetan aziendaren jarduerarik eza bermatuko da.
* Inguruko itxitura jarri behar izanez gero, alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da 

alanbre ziztaduna, itxituraren oinarrian izan ezik.
* Edozein ekintza abuztuaren 15etik martxoaren 15era bitarte egin behar da, baso-faunako espezieen ziklo 

biologikoari ahalik eta gutxien eragiteko.

* IKT-k 2003an idatzitako honako txosten hau har daiteke erreferientziatzat: Aiako Harria PNko Erabilera 
Publikoko Mendietako baso naturalak lehengoratzeko irizpideak. 

* Añarbe mendia Erabilera Publikoko Mendien Katalogoan dagoenez, kudeaketa helburuak udalak jartzen 
dituen arren (bera baita mendiaren jabea) Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku dago kudeaketa. Hortaz, 
bi erakundeek, elkarlanean, epe ertaineko plangintza garatu behar dute, Erabilera Publikoko Mendien 
Katalogoan dauden baso-sailak pixkanaka eta lehentasunez ordezkatzeko. 

* Lehentasuna emango zaie azalera handieneko sailei, bertako basoen sailak konektatzen laguntzen 
dutenei eta perimetroa/azalera arrazoi ahalik eta txikienean bertako basoen masak sortzeko egokiak 
direnei. 

* Añarbeko EPMaren kudeaketaren xedea izango da bertako basoen kontserbazio-egoera berreskuratzea, 
mantentzea eta hobetzea, batez ere harizti azidofiloarena eta pagadi azidofiloarena.

* Gaur egun dauden konifera-sailen ustiapena behin burututa, debekatu egingo da egur-erauzketa. 
* Baso-sailen mozketak emandako egurraren 15m3/ha gutxienez mendian utzi behar da, modu 

heterogeneoan banatuta. Ahal den guztietan, gerrikotu behar diren oinek eta lurrean utzi behar direnek 
35 cm-koa izango dute oinaldeko diametroa.

* Bertako basoak berreskuratzeko ez da teknika erasotzailerik erabiliko, eta bertakoak diren zuhaitz-aleak 
eta zuhaixkak mantentzea bermatuko da. 

* Makina astunen erabilera mugatu egingo da; hortaz, lurrak prestatzeko beharrezko diren ekintzak eta 
bertako basoak lehengoratzeko zulaketak eskuz egingo dira. 

* Pagoa eta/edo haritzarekin batera, basoa berreskuratzeko lehen faseetako espezieak erabiliko dira, hala 
nola urkiak, elorriak edo lizarrak. 

* Landaketan, forma geometrikoak eta landareen banaketa erregularra saihestuko dira.
* Bertako basoak berreskuratzeko ekintzetan erabiltzen den landareak jatorrizko ziurtagiriaren bermea 

izan behar du, beste lurralde batzuetako landareen kutsadura genetikoen arazoak saihesteko.
* Bertako basoak berreskuratzeko eremuetan aziendaren jarduerarik eza bermatuko da.
* Inguruko itxitura jarri behar izanez gero, alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da 

alanbre ziztaduna, itxituraren oinarrian izan ezik.
* Edozein ekintza abuztuaren 15etik martxoaren 15era bitarte egin behar da, baso-faunako espezieen ziklo 

biologikoari ahalik eta gutxien eragiteko.
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8.3.1. ekintza. Udalak, mendiaren jabea den aldetik, plan bat eratzea GFArekin elkarlanean, Añarbe 
Erabilera Publikoko Mendian espezie exotikoen baso-sailak lehentasunez eta pixkanaka kentzeko, eta 
haien ordez bertako basoak landatzeko. 

8.3.1. ekintza. Udalak, mendiaren jabea den aldetik, plan bat eratzea GFArekin elkarlanean, Añarbe 
Erabilera Publikoko Mendian espezie exotikoen baso-sailak lehentasunez eta pixkanaka kentzeko, eta 
haien ordez bertako basoak landatzeko. 

8.3.1. ekintza. Udalak, mendiaren jabea den aldetik, plan bat eratzea GFArekin elkarlanean, Añarbe 
Erabilera Publikoko Mendian espezie exotikoen baso-sailak lehentasunez eta pixkanaka kentzeko, eta 
haien ordez bertako basoak landatzeko. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"18.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Gipuzkoako Foru Aldundia
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8.3.2. ekintza. Ameztien egungo egoera ebaluatzea, haien azalera lurraldearen potentzialtasunera 
hurbiltzeko ekintzak egikaritzea eta haien kontserbazio-egoera hobetzea.
8.3.2. ekintza. Ameztien egungo egoera ebaluatzea, haien azalera lurraldearen potentzialtasunera 
hurbiltzeko ekintzak egikaritzea eta haien kontserbazio-egoera hobetzea.
8.3.2. ekintza. Ameztien egungo egoera ebaluatzea, haien azalera lurraldearen potentzialtasunera 
hurbiltzeko ekintzak egikaritzea eta haien kontserbazio-egoera hobetzea.

8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea

8.3. Helburu zehatza. Bertako basoen azalera handitzea, eta haien funtzionaltasun ekologikoa hobetzea8.3. Helburu zehatza. Bertako basoen azalera handitzea, eta haien funtzionaltasun ekologikoa hobetzea8.3. Helburu zehatza. Bertako basoen azalera handitzea, eta haien funtzionaltasun ekologikoa hobetzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Udalerrian dauden ameztiak (Quercus pyrenaica) berreskuratzeko kudeaketa aktibo bat garatuko da; 
horretarako, haien banaketa, kontserbazio-egoera, presio eta/edo mehatxu faktoreak eta berreskuratzeko 
ahalmena aztertuko dira.  

Udalerrian dauden ameztiak (Quercus pyrenaica) berreskuratzeko kudeaketa aktibo bat garatuko da; 
horretarako, haien banaketa, kontserbazio-egoera, presio eta/edo mehatxu faktoreak eta berreskuratzeko 
ahalmena aztertuko dira.  

Udalerrian dauden ameztiak (Quercus pyrenaica) berreskuratzeko kudeaketa aktibo bat garatuko da; 
horretarako, haien banaketa, kontserbazio-egoera, presio eta/edo mehatxu faktoreak eta berreskuratzeko 
ahalmena aztertuko dira.  

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Espainian dauden Batasunaren intereseko habitat-motak kontserbatzeko aurretiazko oinarri 
ekologikoetan (9230 habitata) ezarritakoari jarraituko zaio. 

* Espainian dauden Batasunaren intereseko habitat-motak kontserbatzeko aurretiazko oinarri 
ekologikoetan (9230 habitata) ezarritakoari jarraituko zaio. 

* Espainian dauden Batasunaren intereseko habitat-motak kontserbatzeko aurretiazko oinarri 
ekologikoetan (9230 habitata) ezarritakoari jarraituko zaio. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"10.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Gipuzkoako Foru Aldundia
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8.3.3. ekintza. Lehentasunezko programa bat ezartzea, Errenteriako bioaniztasuna hobetzeko eta 
kontserbatzeko interesekoak diren lurren jabeekin lurra zaintzeko hitzarmenak egiteko edo lurrak 
erosteko.

8.3.3. ekintza. Lehentasunezko programa bat ezartzea, Errenteriako bioaniztasuna hobetzeko eta 
kontserbatzeko interesekoak diren lurren jabeekin lurra zaintzeko hitzarmenak egiteko edo lurrak 
erosteko.

8.3.3. ekintza. Lehentasunezko programa bat ezartzea, Errenteriako bioaniztasuna hobetzeko eta 
kontserbatzeko interesekoak diren lurren jabeekin lurra zaintzeko hitzarmenak egiteko edo lurrak 
erosteko.

8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea8. Ildo estrategikoa. Errenteriako habitat naturalen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta mantentzea

8.3. Helburu zehatza. Bertako basoen azalera handitzea, eta haien funtzionaltasun ekologikoa hobetzea8.3. Helburu zehatza. Bertako basoen azalera handitzea, eta haien funtzionaltasun ekologikoa hobetzea8.3. Helburu zehatza. Bertako basoen azalera handitzea, eta haien funtzionaltasun ekologikoa hobetzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.2 eta P6.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.2 eta P6.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6, P6.2 eta P6.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Lurra erosteko edo zaintzeko hitzarmenak egiteko programa bat ezarriko da, bioaniztasuna hobetzeko eta 
kontserbatzeko kudeaketa aktibo bat garatzeko. 
Lurra erosteko edo zaintzeko hitzarmenak egiteko programa bat ezarriko da, bioaniztasuna hobetzeko eta 
kontserbatzeko kudeaketa aktibo bat garatzeko. 
Lurra erosteko edo zaintzeko hitzarmenak egiteko programa bat ezarriko da, bioaniztasuna hobetzeko eta 
kontserbatzeko kudeaketa aktibo bat garatzeko. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Lurrak zaintzeko edo erosteko hitzarmenaren xedea izango da bertako basoen eta intereseko beste 
habitat natural batzuen kontserbazio-egoera mantentzea eta hobetzea. 

* Aztertu egin beharko da zenbateraino onirizten dioten jabeek udalarekin zaintza-hitzarmenak egiteari.
* Lurren erosketari edo zaintza-hitzarmenei dagokienez, lehentasuna emango zaie lurraldeko 

konektagarritasun ekologikoa hobetzen laguntzen dutenei eta udal jabetzako lursailak konektatzen 
laguntzen dutenei, bai eta perimetroa/azalera arrazoi ahalik eta txikienean bertako basoen masak 
sortzeko egokiak direnei ere. Halaber, ekintzaren eraginkortasuna hobetzeko, azalera handieneko lurrak 
lehenetsiko dira.

* Proiektuaren helburuak lortzeko lurren zaintzarako mekanismoen aplikazioan hirugarren batzuek —
entitate pribatu nahiz publiko— esku hartu ahal izango dute.

* Errenteriako Udalak izan behar du Lurraren Zaintzailetza Erakundea. 
* Zaintzailetza-hitzarmen bati atxikitzen zaion edozein jabek udalaren aitortza publikoa jaso behar du, bai 

eta kudeaketarako aholkularitza egoki bat eta lursailaren egoerari buruzko urteroko txostena ere.

* Lurrak zaintzeko edo erosteko hitzarmenaren xedea izango da bertako basoen eta intereseko beste 
habitat natural batzuen kontserbazio-egoera mantentzea eta hobetzea. 

* Aztertu egin beharko da zenbateraino onirizten dioten jabeek udalarekin zaintza-hitzarmenak egiteari.
* Lurren erosketari edo zaintza-hitzarmenei dagokienez, lehentasuna emango zaie lurraldeko 

konektagarritasun ekologikoa hobetzen laguntzen dutenei eta udal jabetzako lursailak konektatzen 
laguntzen dutenei, bai eta perimetroa/azalera arrazoi ahalik eta txikienean bertako basoen masak 
sortzeko egokiak direnei ere. Halaber, ekintzaren eraginkortasuna hobetzeko, azalera handieneko lurrak 
lehenetsiko dira.

* Proiektuaren helburuak lortzeko lurren zaintzarako mekanismoen aplikazioan hirugarren batzuek —
entitate pribatu nahiz publiko— esku hartu ahal izango dute.

* Errenteriako Udalak izan behar du Lurraren Zaintzailetza Erakundea. 
* Zaintzailetza-hitzarmen bati atxikitzen zaion edozein jabek udalaren aitortza publikoa jaso behar du, bai 

eta kudeaketarako aholkularitza egoki bat eta lursailaren egoerari buruzko urteroko txostena ere.

* Lurrak zaintzeko edo erosteko hitzarmenaren xedea izango da bertako basoen eta intereseko beste 
habitat natural batzuen kontserbazio-egoera mantentzea eta hobetzea. 

* Aztertu egin beharko da zenbateraino onirizten dioten jabeek udalarekin zaintza-hitzarmenak egiteari.
* Lurren erosketari edo zaintza-hitzarmenei dagokienez, lehentasuna emango zaie lurraldeko 

konektagarritasun ekologikoa hobetzen laguntzen dutenei eta udal jabetzako lursailak konektatzen 
laguntzen dutenei, bai eta perimetroa/azalera arrazoi ahalik eta txikienean bertako basoen masak 
sortzeko egokiak direnei ere. Halaber, ekintzaren eraginkortasuna hobetzeko, azalera handieneko lurrak 
lehenetsiko dira.

* Proiektuaren helburuak lortzeko lurren zaintzarako mekanismoen aplikazioan hirugarren batzuek —
entitate pribatu nahiz publiko— esku hartu ahal izango dute.

* Errenteriako Udalak izan behar du Lurraren Zaintzailetza Erakundea. 
* Zaintzailetza-hitzarmen bati atxikitzen zaion edozein jabek udalaren aitortza publikoa jaso behar du, bai 

eta kudeaketarako aholkularitza egoki bat eta lursailaren egoerari buruzko urteroko txostena ere.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

Adostasunen arabera Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea

9.1.1. ekintza. Eusko Jaurlaritzari eta GFAri eskatzea Errenterian dauden EAEko espezie mehatxatu 
guztiak (Galzorian eta Kalteberak) berreskuratzeko planak idazteko, onartzeko eta aplikatzeko.
9.1.1. ekintza. Eusko Jaurlaritzari eta GFAri eskatzea Errenterian dauden EAEko espezie mehatxatu 
guztiak (Galzorian eta Kalteberak) berreskuratzeko planak idazteko, onartzeko eta aplikatzeko.
9.1.1. ekintza. Eusko Jaurlaritzari eta GFAri eskatzea Errenterian dauden EAEko espezie mehatxatu 
guztiak (Galzorian eta Kalteberak) berreskuratzeko planak idazteko, onartzeko eta aplikatzeko.

9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea
9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea
9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea

9.1. Helburu zehatza. Arriskuan dauden eskualdeko espezieen populazioen kudeaketa hobeto 
planifikatzea
9.1. Helburu zehatza. Arriskuan dauden eskualdeko espezieen populazioen kudeaketa hobeto 
planifikatzea
9.1. Helburu zehatza. Arriskuan dauden eskualdeko espezieen populazioen kudeaketa hobeto 
planifikatzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Gutxienez “Galtzorian” eta “Kaltebera” gisa katalogatuta dauden udalerriko espezieen kudeaketa-planak 
idatzi, onartu eta aplikatzea bultzatuko da, Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 50. 
artikuluan ezarritakoari jarraikiz. 

Gaur egun, EAEn “Galtzorian” edo “Kaltebera” gisa katalogatutako 12 espezieren presentzia dago jasota 
Errenterian.

Gutxienez “Galtzorian” eta “Kaltebera” gisa katalogatuta dauden udalerriko espezieen kudeaketa-planak 
idatzi, onartu eta aplikatzea bultzatuko da, Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 50. 
artikuluan ezarritakoari jarraikiz. 

Gaur egun, EAEn “Galtzorian” edo “Kaltebera” gisa katalogatutako 12 espezieren presentzia dago jasota 
Errenterian.

Gutxienez “Galtzorian” eta “Kaltebera” gisa katalogatuta dauden udalerriko espezieen kudeaketa-planak 
idatzi, onartu eta aplikatzea bultzatuko da, Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 50. 
artikuluan ezarritakoari jarraikiz. 

Gaur egun, EAEn “Galtzorian” edo “Kaltebera” gisa katalogatutako 12 espezieren presentzia dago jasota 
Errenterian.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Honako espezie hauentzako kudeaketa-planak —bakarkakoak edo taldekakoak— idaztea eta onartzea 
bultzatuko da:

1) Galtzorian
- Ferra-saguzar mediterraneoa (Rhinolophus euryale)

2) Kalteberak
-Trichomanes speciosum
-Teucrium botrys
-Miru gorria (Milvus milvus)
-Sai zuria (Neophron percnopterus)
-Antzandobi kaskagorria (Lanius senator)
-Satitsu etruriarra (Suncus etruscus)
-Baso-saguzarra (Barbastella barbastelus)
- Ipar-belarrihandia (Plecotus auritus)
-Schreibers saguzarra (Miniopterus schreibersii)
-Muxar grisa (Glys glys)
-Soro muxarra (Eliomys quercinus)

* Honako espezie hauentzako kudeaketa-planak —bakarkakoak edo taldekakoak— idaztea eta onartzea 
bultzatuko da:

1) Galtzorian
- Ferra-saguzar mediterraneoa (Rhinolophus euryale)

2) Kalteberak
-Trichomanes speciosum
-Teucrium botrys
-Miru gorria (Milvus milvus)
-Sai zuria (Neophron percnopterus)
-Antzandobi kaskagorria (Lanius senator)
-Satitsu etruriarra (Suncus etruscus)
-Baso-saguzarra (Barbastella barbastelus)
- Ipar-belarrihandia (Plecotus auritus)
-Schreibers saguzarra (Miniopterus schreibersii)
-Muxar grisa (Glys glys)
-Soro muxarra (Eliomys quercinus)

* Honako espezie hauentzako kudeaketa-planak —bakarkakoak edo taldekakoak— idaztea eta onartzea 
bultzatuko da:

1) Galtzorian
- Ferra-saguzar mediterraneoa (Rhinolophus euryale)

2) Kalteberak
-Trichomanes speciosum
-Teucrium botrys
-Miru gorria (Milvus milvus)
-Sai zuria (Neophron percnopterus)
-Antzandobi kaskagorria (Lanius senator)
-Satitsu etruriarra (Suncus etruscus)
-Baso-saguzarra (Barbastella barbastelus)
- Ipar-belarrihandia (Plecotus auritus)
-Schreibers saguzarra (Miniopterus schreibersii)
-Muxar grisa (Glys glys)
-Soro muxarra (Eliomys quercinus)
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9.1.2. ekintza. GFArekin elkarlanean jardutea ex situ kontserbazio-estrategietan.9.1.2. ekintza. GFArekin elkarlanean jardutea ex situ kontserbazio-estrategietan.9.1.2. ekintza. GFArekin elkarlanean jardutea ex situ kontserbazio-estrategietan.

9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea
9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea
9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea

9.1. Helburu zehatza. Arriskuan dauden eskualdeko espezieen populazioen kudeaketa hobeto 
planifikatzea
9.1. Helburu zehatza. Arriskuan dauden eskualdeko espezieen populazioen kudeaketa hobeto 
planifikatzea
9.1. Helburu zehatza. Arriskuan dauden eskualdeko espezieen populazioen kudeaketa hobeto 
planifikatzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Ahal den neurrian, GFAri erraztu egingo zaio espezie mehatxatuen ex situ kontserbazio-estrategiak 
garatzea. 

Ekintza honen barruan, besteak beste, elkarlanerako hitzarmen bat egingo da germoplasma-bankuarekin, 
udalerriko flora mehatxatuaren espezieen haziak sartzeko. 

Ahal den neurrian, GFAri erraztu egingo zaio espezie mehatxatuen ex situ kontserbazio-estrategiak 
garatzea. 

Ekintza honen barruan, besteak beste, elkarlanerako hitzarmen bat egingo da germoplasma-bankuarekin, 
udalerriko flora mehatxatuaren espezieen haziak sartzeko. 

Ahal den neurrian, GFAri erraztu egingo zaio espezie mehatxatuen ex situ kontserbazio-estrategiak 
garatzea. 

Ekintza honen barruan, besteak beste, elkarlanerako hitzarmen bat egingo da germoplasma-bankuarekin, 
udalerriko flora mehatxatuaren espezieen haziak sartzeko. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Txikia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Gipuzkoako Foru Aldundia

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategiaren Ekintza Plana

78



9.2.1. ekintza. GFAri eskatzea berehala neurri aktiboak har ditzan udalerriaren inguruko herrietan 
dauden espezie mehatxatuak —Errenterian galduak (muturluze piriniarra eta bisoi europarra)— 
berreskuratzeko eta kontserbazio-egoera onean mantentzeko.  

9.2.1. ekintza. GFAri eskatzea berehala neurri aktiboak har ditzan udalerriaren inguruko herrietan 
dauden espezie mehatxatuak —Errenterian galduak (muturluze piriniarra eta bisoi europarra)— 
berreskuratzeko eta kontserbazio-egoera onean mantentzeko.  

9.2.1. ekintza. GFAri eskatzea berehala neurri aktiboak har ditzan udalerriaren inguruko herrietan 
dauden espezie mehatxatuak —Errenterian galduak (muturluze piriniarra eta bisoi europarra)— 
berreskuratzeko eta kontserbazio-egoera onean mantentzeko.  

9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea
9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea
9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea

9.2. Helburu zehatza. EAEn arriskuan dauden espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko kudeaketa bat 
aplikatzea Errenterian
9.2. Helburu zehatza. EAEn arriskuan dauden espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko kudeaketa bat 
aplikatzea Errenterian
9.2. Helburu zehatza. EAEn arriskuan dauden espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko kudeaketa bat 
aplikatzea Errenterian

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Muturluze piriniarrarentzako eta bisoi europarrarentzako kudeaketa-planetan zehaztutako helburuak 
lortzea bultzatuko da. Bi espezieentzako kudeaketa-planak onartuta daude, eta interes bereziko eremuetan 
daude udalerrian. 

Muturluze piriniarrarentzako eta bisoi europarrarentzako kudeaketa-planetan zehaztutako helburuak 
lortzea bultzatuko da. Bi espezieentzako kudeaketa-planak onartuta daude, eta interes bereziko eremuetan 
daude udalerrian. 

Muturluze piriniarrarentzako eta bisoi europarrarentzako kudeaketa-planetan zehaztutako helburuak 
lortzea bultzatuko da. Bi espezieentzako kudeaketa-planak onartuta daude, eta interes bereziko eremuetan 
daude udalerrian. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Pirinioetako muturluzearentzako (Galemys pyrenaicus) eta bisoi europarrarentzako (Mustela lutreola) 
kudeaketa-planetan jaso diren neurriak Errenterian aplika daitezen bultzatuko da, dagokion aplikazio-
esparruan.

1) Muturluze piriniarra
Bisoi  europarrarentzako interes bereziko gunetzat Urumea ibaia, Gipuzkoan sartzen den lekutik Epele 
errekarekin batzen den lekura artekoa, eta Añarbe ibaia, Gipuzkoan duen ibilbide osoan, bai ur jabariko 
publikokoak bai zainguneak, hartuko dira.

2) Bisoi europarra
Plan hori  ezartzeko eremua Gipuzkoako lurralde historikoko sare hidrografiko osoa izango da, hor sartzen 
direlarik bai herri jabariko eremua bai bere zorgunea ere. Aplikazio eremu horren barruan bisoi 
europarrarentzako interes bereziko gunetzat Urumea ibaia, Gipuzkoan sartzen den lekutik Epele errekarekin 
batzen den lekura artekoa, hartuko da.

* Interes bereziko eremuetan espeziearen kontserbazioari eta berreskuratzeari zuzenean edo zeharka 
eragiten dion edozein plani edo proiekturi (bakar bati edo proiektu-multzo bati) buruzko informazioa 
emango zaie GFAko Berrikuntza, Landa Garapena eta Turismoa Departamentuari eta Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen Sailari, dagokion txostena idatz dezaten.

* Pirinioetako muturluzearentzako (Galemys pyrenaicus) eta bisoi europarrarentzako (Mustela lutreola) 
kudeaketa-planetan jaso diren neurriak Errenterian aplika daitezen bultzatuko da, dagokion aplikazio-
esparruan.

1) Muturluze piriniarra
Bisoi  europarrarentzako interes bereziko gunetzat Urumea ibaia, Gipuzkoan sartzen den lekutik Epele 
errekarekin batzen den lekura artekoa, eta Añarbe ibaia, Gipuzkoan duen ibilbide osoan, bai ur jabariko 
publikokoak bai zainguneak, hartuko dira.

2) Bisoi europarra
Plan hori  ezartzeko eremua Gipuzkoako lurralde historikoko sare hidrografiko osoa izango da, hor sartzen 
direlarik bai herri jabariko eremua bai bere zorgunea ere. Aplikazio eremu horren barruan bisoi 
europarrarentzako interes bereziko gunetzat Urumea ibaia, Gipuzkoan sartzen den lekutik Epele errekarekin 
batzen den lekura artekoa, hartuko da.

* Interes bereziko eremuetan espeziearen kontserbazioari eta berreskuratzeari zuzenean edo zeharka 
eragiten dion edozein plani edo proiekturi (bakar bati edo proiektu-multzo bati) buruzko informazioa 
emango zaie GFAko Berrikuntza, Landa Garapena eta Turismoa Departamentuari eta Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen Sailari, dagokion txostena idatz dezaten.

* Pirinioetako muturluzearentzako (Galemys pyrenaicus) eta bisoi europarrarentzako (Mustela lutreola) 
kudeaketa-planetan jaso diren neurriak Errenterian aplika daitezen bultzatuko da, dagokion aplikazio-
esparruan.

1) Muturluze piriniarra
Bisoi  europarrarentzako interes bereziko gunetzat Urumea ibaia, Gipuzkoan sartzen den lekutik Epele 
errekarekin batzen den lekura artekoa, eta Añarbe ibaia, Gipuzkoan duen ibilbide osoan, bai ur jabariko 
publikokoak bai zainguneak, hartuko dira.

2) Bisoi europarra
Plan hori  ezartzeko eremua Gipuzkoako lurralde historikoko sare hidrografiko osoa izango da, hor sartzen 
direlarik bai herri jabariko eremua bai bere zorgunea ere. Aplikazio eremu horren barruan bisoi 
europarrarentzako interes bereziko gunetzat Urumea ibaia, Gipuzkoan sartzen den lekutik Epele errekarekin 
batzen den lekura artekoa, hartuko da.

* Interes bereziko eremuetan espeziearen kontserbazioari eta berreskuratzeari zuzenean edo zeharka 
eragiten dion edozein plani edo proiekturi (bakar bati edo proiektu-multzo bati) buruzko informazioa 
emango zaie GFAko Berrikuntza, Landa Garapena eta Turismoa Departamentuari eta Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen Sailari, dagokion txostena idatz dezaten.
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9.2.2. ekintza. GFAri eskatzea Segurtasun Eremu izendatzeko Añarbe Erabilera Publikoko Mendia (EPM) 
eta Errenteriako Babes Bereziko Eremuetan dauden lurrak,  bai eta jarduera zinegetikoak debekatzeko 
ere. 

9.2.2. ekintza. GFAri eskatzea Segurtasun Eremu izendatzeko Añarbe Erabilera Publikoko Mendia (EPM) 
eta Errenteriako Babes Bereziko Eremuetan dauden lurrak,  bai eta jarduera zinegetikoak debekatzeko 
ere. 

9.2.2. ekintza. GFAri eskatzea Segurtasun Eremu izendatzeko Añarbe Erabilera Publikoko Mendia (EPM) 
eta Errenteriako Babes Bereziko Eremuetan dauden lurrak,  bai eta jarduera zinegetikoak debekatzeko 
ere. 

9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea
9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea
9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea

9.2. Helburu zehatza. EAEn arriskuan dauden espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko kudeaketa bat 
aplikatzea Errenterian
9.2. Helburu zehatza. EAEn arriskuan dauden espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko kudeaketa bat 
aplikatzea Errenterian
9.2. Helburu zehatza. EAEn arriskuan dauden espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko kudeaketa bat 
aplikatzea Errenterian

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6, P6.1
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Mugatu egingo da Añarbe EPMko jarduera zinegetikoa. Errenteriako HAPOan ezarritakoarekin bat etorriz. 
HAPOko sailkapenaren arabera, Añarbe herri-mendiak hartzen duen lurzorua Erregimen Bereziko Lur 
Zinegetikoa da, eta aisiaguneetan eta babes-eremuetan debekatuta daude jarduera zinegetikoak. Halaber, 
HAPOak zehazten du bisitari edo mendizale ugari ibiltzen den eremuak Segurtasun Eremu izenda ditzan 
eskatuko diola udalak GFAri. 

EPM horren eskari eta erabilera publikoak gora egin duenez, pertsonen segurtasuna dela eta justifikatutzat 
jotzen da EPM osoa Segurtasun Eremu izendatzea.

Mugatu egingo da Añarbe EPMko jarduera zinegetikoa. Errenteriako HAPOan ezarritakoarekin bat etorriz. 
HAPOko sailkapenaren arabera, Añarbe herri-mendiak hartzen duen lurzorua Erregimen Bereziko Lur 
Zinegetikoa da, eta aisiaguneetan eta babes-eremuetan debekatuta daude jarduera zinegetikoak. Halaber, 
HAPOak zehazten du bisitari edo mendizale ugari ibiltzen den eremuak Segurtasun Eremu izenda ditzan 
eskatuko diola udalak GFAri. 

EPM horren eskari eta erabilera publikoak gora egin duenez, pertsonen segurtasuna dela eta justifikatutzat 
jotzen da EPM osoa Segurtasun Eremu izendatzea.

Mugatu egingo da Añarbe EPMko jarduera zinegetikoa. Errenteriako HAPOan ezarritakoarekin bat etorriz. 
HAPOko sailkapenaren arabera, Añarbe herri-mendiak hartzen duen lurzorua Erregimen Bereziko Lur 
Zinegetikoa da, eta aisiaguneetan eta babes-eremuetan debekatuta daude jarduera zinegetikoak. Halaber, 
HAPOak zehazten du bisitari edo mendizale ugari ibiltzen den eremuak Segurtasun Eremu izenda ditzan 
eskatuko diola udalak GFAri. 

EPM horren eskari eta erabilera publikoak gora egin duenez, pertsonen segurtasuna dela eta justifikatutzat 
jotzen da EPM osoa Segurtasun Eremu izendatzea.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* GFAri eskatuko zaio ehiza debekatzeko, Añarbe EPM osoa Segurtasun Eremuan sartuz. Hala, bada, 
mendiko habitat eta espezieen kontserbazio-egoeraren arabera eta eremu horren erabilera publikoaren 
eta bertako astiadiaren gorakadaren arabera aztertuko da potentzialtasuna. 

* GFAri eskatzea mendian dauden ehiza-postuak kentzeko, basogabetzea eta hondakinen kudeaketa eta 
ezabatzea barne. 

* GFAri eskatzea ehiza-denboraldian basozaintza handiagoa egon dadin EPM horretan, jarduera 
zinegetikoaren mugatzea hobeto kontrolatzeko.   

* GFAri eskatuko zaio ehiza debekatzeko, Añarbe EPM osoa Segurtasun Eremuan sartuz. Hala, bada, 
mendiko habitat eta espezieen kontserbazio-egoeraren arabera eta eremu horren erabilera publikoaren 
eta bertako astiadiaren gorakadaren arabera aztertuko da potentzialtasuna. 

* GFAri eskatzea mendian dauden ehiza-postuak kentzeko, basogabetzea eta hondakinen kudeaketa eta 
ezabatzea barne. 

* GFAri eskatzea ehiza-denboraldian basozaintza handiagoa egon dadin EPM horretan, jarduera 
zinegetikoaren mugatzea hobeto kontrolatzeko.   

* GFAri eskatuko zaio ehiza debekatzeko, Añarbe EPM osoa Segurtasun Eremuan sartuz. Hala, bada, 
mendiko habitat eta espezieen kontserbazio-egoeraren arabera eta eremu horren erabilera publikoaren 
eta bertako astiadiaren gorakadaren arabera aztertuko da potentzialtasuna. 

* GFAri eskatzea mendian dauden ehiza-postuak kentzeko, basogabetzea eta hondakinen kudeaketa eta 
ezabatzea barne. 

* GFAri eskatzea ehiza-denboraldian basozaintza handiagoa egon dadin EPM horretan, jarduera 
zinegetikoaren mugatzea hobeto kontrolatzeko.   
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9.2.3. ekintza. Aizpitarteko kobazuloetako itxiturak egokitzea, kiropteroekiko bateragarritasuna 
bermatzeko. 
9.2.3. ekintza. Aizpitarteko kobazuloetako itxiturak egokitzea, kiropteroekiko bateragarritasuna 
bermatzeko. 
9.2.3. ekintza. Aizpitarteko kobazuloetako itxiturak egokitzea, kiropteroekiko bateragarritasuna 
bermatzeko. 

9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea
9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea
9. Ildo estrategikoa. Errenteriako intereseko espezieen kontserbazioaren egoera ona lortzea eta 
mantentzea

9.2. Helburu zehatza. EAEn arriskuan dauden espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko kudeaketa bat 
aplikatzea Errenterian
9.2. Helburu zehatza. EAEn arriskuan dauden espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko kudeaketa bat 
aplikatzea Errenterian
9.2. Helburu zehatza. EAEn arriskuan dauden espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko kudeaketa bat 
aplikatzea Errenterian

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.1

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Bateragarri egingo dira Aizpitarteko kobazuloetarako sarbide publikoa mugatzea eta kiropteroek 
kobazuloak babesleku eta ugaltze-eremu gisa erabiltzea.
Bateragarri egingo dira Aizpitarteko kobazuloetarako sarbide publikoa mugatzea eta kiropteroek 
kobazuloak babesleku eta ugaltze-eremu gisa erabiltzea.
Bateragarri egingo dira Aizpitarteko kobazuloetarako sarbide publikoa mugatzea eta kiropteroek 
kobazuloak babesleku eta ugaltze-eremu gisa erabiltzea.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Badira eremu horretan ferra-saguzar mediterraneoaren (Rhinolophus euryale) presentziari buruzko 
aipamenak, baina oraindik ezin izan da baieztatu. Hala ere, Espezie Mehatxatu gisa katalogatuta 
dagoenez, kobazuloetako sarbidea egokitzeaz batera espezieen eta kiropteroen kobazuloetako 
erabileraren segimendua egin beharko da. 

* Egokia litzateke espezieen eta kobazuloetan egiten duten erabileraren segimendua egokitze-lanen. (ikus 
10.1.3. ekintza)

* aurretik egitea, neurriaren eraginkortasuna neurtu ahal izateko.
* Kobazuloetako itxiturak eskura dauden teknikarik onenak erabiliz egokituko dira.

* Badira eremu horretan ferra-saguzar mediterraneoaren (Rhinolophus euryale) presentziari buruzko 
aipamenak, baina oraindik ezin izan da baieztatu. Hala ere, Espezie Mehatxatu gisa katalogatuta 
dagoenez, kobazuloetako sarbidea egokitzeaz batera espezieen eta kiropteroen kobazuloetako 
erabileraren segimendua egin beharko da. 

* Egokia litzateke espezieen eta kobazuloetan egiten duten erabileraren segimendua egokitze-lanen. (ikus 
10.1.3. ekintza)

* aurretik egitea, neurriaren eraginkortasuna neurtu ahal izateko.
* Kobazuloetako itxiturak eskura dauden teknikarik onenak erabiliz egokituko dira.

* Badira eremu horretan ferra-saguzar mediterraneoaren (Rhinolophus euryale) presentziari buruzko 
aipamenak, baina oraindik ezin izan da baieztatu. Hala ere, Espezie Mehatxatu gisa katalogatuta 
dagoenez, kobazuloetako sarbidea egokitzeaz batera espezieen eta kiropteroen kobazuloetako 
erabileraren segimendua egin beharko da. 

* Egokia litzateke espezieen eta kobazuloetan egiten duten erabileraren segimendua egokitze-lanen. (ikus 
10.1.3. ekintza)

* aurretik egitea, neurriaren eraginkortasuna neurtu ahal izateko.
* Kobazuloetako itxiturak eskura dauden teknikarik onenak erabiliz egokituko dira.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Hasierako kontrola: Berehalakoa
Egokitzapena: motza
Jarraipena: motza

Hasierako kontrola: puntuala
Egokitzapena: puntuala
Jarraipena: bi urtero

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

Hasierako kontrola: 14.000 !
Egokitzapena: Diseinuaren 
arabera.
Jarraipena: ikus 10.1.3 ekintza.

Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
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10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza 
nahikoa eskuratzea

10.1.1. ekintza. Udalerriko flora eta fauna mehatxatuarentzako kudeaketa-proposamenei eta 
lokalizazioari buruzko ikerketa-lanak osatzea, espezie potentzialen berariazko prospekzioa eginez. 
10.1.1. ekintza. Udalerriko flora eta fauna mehatxatuarentzako kudeaketa-proposamenei eta 
lokalizazioari buruzko ikerketa-lanak osatzea, espezie potentzialen berariazko prospekzioa eginez. 
10.1.1. ekintza. Udalerriko flora eta fauna mehatxatuarentzako kudeaketa-proposamenei eta 
lokalizazioari buruzko ikerketa-lanak osatzea, espezie potentzialen berariazko prospekzioa eginez. 

10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea
10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea
10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea

10.1. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko ezagutza hobetzea, espezieak, habitatak eta 
prozesu ekologikoak barne
10.1. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko ezagutza hobetzea, espezieak, habitatak eta 
prozesu ekologikoak barne
10.1. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko ezagutza hobetzea, espezieak, habitatak eta 
prozesu ekologikoak barne

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.4

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.4

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.4

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Gaur egun Errenteriako bioaniztasuneko zenbait elementuren kontserbazio-egoerari buruzko ezagutza 
gutxi dago, eta, beraz, haiei buruzko informazio fidagarria eta eguneratua eskuratuko da. 
Gaur egun Errenteriako bioaniztasuneko zenbait elementuren kontserbazio-egoerari buruzko ezagutza 
gutxi dago, eta, beraz, haiei buruzko informazio fidagarria eta eguneratua eskuratuko da. 
Gaur egun Errenteriako bioaniztasuneko zenbait elementuren kontserbazio-egoerari buruzko ezagutza 
gutxi dago, eta, beraz, haiei buruzko informazio fidagarria eta eguneratua eskuratuko da. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Espezie katalogatuei, espezie-adierazleei eta herri-mailan garrantzitsuak direnei buruzko ezagutza 
eskuratzea lehenetsiko da.  

* Azterketak egitea proposatzen da, gutxienez honako espezie edo espezie-taldeen kontserbazio-
egoeraren berri izateko: 

-Lurreko ornodunak. Banaketa, aniztasuna eta ugaritasun erlatiboa. 
-Kiropteroak. Banaketa, aniztasuna eta ugaritasun erlatiboa. Babesleku potentzialak. 
-Pizidoak. Banaketa, aniztasuna eta ugaritasuna.
-Babes Zorrotzeko Baso Eremuetan dauden bertako basoetako intsektu saproxilikoak. Aniztasuna eta 

ugaritasuna. 
-43/92/EE zuzentarauan jasota dauden ornogabeak: Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, rosalia alpina, Elona 

quimperiana. Banaketa eta ugaritasuna.
-Errenterian dauden EAEko Flora Baskularraren Zerrenda Gorriko espezieak. Bereziki Trichomanes speciosum 

eta Teucrium botrys. Banaketa eta ugaritasuna.

* Espezie saproxilikoentzako intereseko eremuak identifikatu behar dira, haiek kartografiatuz (neurri hau 
4.1.2 ekintzari lotua dago). 

* Laginketak egitea proposatzen da, udalerrian honako espezie hauek lokalizatzeko: 
-Aizpitarteko kobazuloetan eta haien inguruan, ferra-saguzar mediterraneoa (Rhinolophus euryale).
-Flora: Hymenophyllum tumbrigense, Saxifraga clusii, Soldanella villosa, Huperzia selago eta Prunus lusitanica. 

* Espezie katalogatuei, espezie-adierazleei eta herri-mailan garrantzitsuak direnei buruzko ezagutza 
eskuratzea lehenetsiko da.  

* Azterketak egitea proposatzen da, gutxienez honako espezie edo espezie-taldeen kontserbazio-
egoeraren berri izateko: 

-Lurreko ornodunak. Banaketa, aniztasuna eta ugaritasun erlatiboa. 
-Kiropteroak. Banaketa, aniztasuna eta ugaritasun erlatiboa. Babesleku potentzialak. 
-Pizidoak. Banaketa, aniztasuna eta ugaritasuna.
-Babes Zorrotzeko Baso Eremuetan dauden bertako basoetako intsektu saproxilikoak. Aniztasuna eta 

ugaritasuna. 
-43/92/EE zuzentarauan jasota dauden ornogabeak: Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, rosalia alpina, Elona 

quimperiana. Banaketa eta ugaritasuna.
-Errenterian dauden EAEko Flora Baskularraren Zerrenda Gorriko espezieak. Bereziki Trichomanes speciosum 

eta Teucrium botrys. Banaketa eta ugaritasuna.

* Espezie saproxilikoentzako intereseko eremuak identifikatu behar dira, haiek kartografiatuz (neurri hau 
4.1.2 ekintzari lotua dago). 

* Laginketak egitea proposatzen da, udalerrian honako espezie hauek lokalizatzeko: 
-Aizpitarteko kobazuloetan eta haien inguruan, ferra-saguzar mediterraneoa (Rhinolophus euryale).
-Flora: Hymenophyllum tumbrigense, Saxifraga clusii, Soldanella villosa, Huperzia selago eta Prunus lusitanica. 

* Espezie katalogatuei, espezie-adierazleei eta herri-mailan garrantzitsuak direnei buruzko ezagutza 
eskuratzea lehenetsiko da.  

* Azterketak egitea proposatzen da, gutxienez honako espezie edo espezie-taldeen kontserbazio-
egoeraren berri izateko: 

-Lurreko ornodunak. Banaketa, aniztasuna eta ugaritasun erlatiboa. 
-Kiropteroak. Banaketa, aniztasuna eta ugaritasun erlatiboa. Babesleku potentzialak. 
-Pizidoak. Banaketa, aniztasuna eta ugaritasuna.
-Babes Zorrotzeko Baso Eremuetan dauden bertako basoetako intsektu saproxilikoak. Aniztasuna eta 

ugaritasuna. 
-43/92/EE zuzentarauan jasota dauden ornogabeak: Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, rosalia alpina, Elona 

quimperiana. Banaketa eta ugaritasuna.
-Errenterian dauden EAEko Flora Baskularraren Zerrenda Gorriko espezieak. Bereziki Trichomanes speciosum 

eta Teucrium botrys. Banaketa eta ugaritasuna.

* Espezie saproxilikoentzako intereseko eremuak identifikatu behar dira, haiek kartografiatuz (neurri hau 
4.1.2 ekintzari lotua dago). 

* Laginketak egitea proposatzen da, udalerrian honako espezie hauek lokalizatzeko: 
-Aizpitarteko kobazuloetan eta haien inguruan, ferra-saguzar mediterraneoa (Rhinolophus euryale).
-Flora: Hymenophyllum tumbrigense, Saxifraga clusii, Soldanella villosa, Huperzia selago eta Prunus lusitanica. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

Ikerlanen arabera Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategiaren Ekintza Plana

82



10.1.2. ekintza. Errenteriako bioaniztasunaren segimendua egiteko epe luzeko plan bat diseinatzea eta 
aplikatzea, epe luzera lortu beharreko helburuak eta joerak aztertzeko. 
10.1.2. ekintza. Errenteriako bioaniztasunaren segimendua egiteko epe luzeko plan bat diseinatzea eta 
aplikatzea, epe luzera lortu beharreko helburuak eta joerak aztertzeko. 
10.1.2. ekintza. Errenteriako bioaniztasunaren segimendua egiteko epe luzeko plan bat diseinatzea eta 
aplikatzea, epe luzera lortu beharreko helburuak eta joerak aztertzeko. 

10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea
10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea
10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea

10.1. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko ezagutza hobetzea, espezieak, habitatak eta 
prozesu ekologikoak barne
10.1. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko ezagutza hobetzea, espezieak, habitatak eta 
prozesu ekologikoak barne
10.1. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko ezagutza hobetzea, espezieak, habitatak eta 
prozesu ekologikoak barne

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.4

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.4

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.4

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako bioaniztasunaren joerak epe laburrera eta luzera ezagutzeko metodologia bat diseinatu eta 
aplikatuko da, informazio fidagarria eta estandarizatua ematen duena. Adierazle eskuragarriak izango ditu 
metodologia horrek, kudeaketa errealitate aldakorrera egokitu ahal izateko. 

Ekintza hau estrategiaren Segimendu Planaren osagarri da; izan ere, ekintzen egikaritza-maila ebaluatzeaz 
gain, beharrezkoa da buruko adierazle murritzak sartuz osatzea estrategia. Adierazle horiek, udalerriko 
bioaniztasunaren egoera ez ezik, haren epe luzeko bilakaera ere adieraziko digute. 

Errenteriako bioaniztasunaren joerak epe laburrera eta luzera ezagutzeko metodologia bat diseinatu eta 
aplikatuko da, informazio fidagarria eta estandarizatua ematen duena. Adierazle eskuragarriak izango ditu 
metodologia horrek, kudeaketa errealitate aldakorrera egokitu ahal izateko. 

Ekintza hau estrategiaren Segimendu Planaren osagarri da; izan ere, ekintzen egikaritza-maila ebaluatzeaz 
gain, beharrezkoa da buruko adierazle murritzak sartuz osatzea estrategia. Adierazle horiek, udalerriko 
bioaniztasunaren egoera ez ezik, haren epe luzeko bilakaera ere adieraziko digute. 

Errenteriako bioaniztasunaren joerak epe laburrera eta luzera ezagutzeko metodologia bat diseinatu eta 
aplikatuko da, informazio fidagarria eta estandarizatua ematen duena. Adierazle eskuragarriak izango ditu 
metodologia horrek, kudeaketa errealitate aldakorrera egokitu ahal izateko. 

Ekintza hau estrategiaren Segimendu Planaren osagarri da; izan ere, ekintzen egikaritza-maila ebaluatzeaz 
gain, beharrezkoa da buruko adierazle murritzak sartuz osatzea estrategia. Adierazle horiek, udalerriko 
bioaniztasunaren egoera ez ezik, haren epe luzeko bilakaera ere adieraziko digute. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Adierazleak aukeratzeko, bioaniztasunaren bilakaera eta joera adierazteko duten gaitasunari eta haien 
eskuragarritasunari begiratuko zaio.  

* 1. taldekoetatik adierazle bat (gutxienez) eta 2. taldekoetatik bi (gutxienez) eskuratzea proposatzen da:  
a) 1. taldea
-Baso- eta landa-inguruneei lotutako hegazti-populazioen joerak. 
-Baso- eta landa-inguruneei lotutako kiroptero-populazioen joerak. 
b) 2. taldea
-Baso-habitatez estalitako azalera. 
-Baso-habitaten egitura eta eginkizunak. 
-Baso-habitaten zatiketa-adierazlea. 
-Lurzoruaren artifizialtze-adierazlea. 
c) 3. taldea
-Estrategiako zuzeneko ekintzetan egikaritutako urteko aurrekontua. 

* Halaber, hiri-inguruneko bioaniztasunaren egoera eta joera ebaluatzeko adierazleak sartuko dira. 
* Segimenduaren eta ondorioen hedapen publikoa egingo da. (ikus 4.3.2. ekintza)

* Adierazleak aukeratzeko, bioaniztasunaren bilakaera eta joera adierazteko duten gaitasunari eta haien 
eskuragarritasunari begiratuko zaio.  

* 1. taldekoetatik adierazle bat (gutxienez) eta 2. taldekoetatik bi (gutxienez) eskuratzea proposatzen da:  
a) 1. taldea
-Baso- eta landa-inguruneei lotutako hegazti-populazioen joerak. 
-Baso- eta landa-inguruneei lotutako kiroptero-populazioen joerak. 
b) 2. taldea
-Baso-habitatez estalitako azalera. 
-Baso-habitaten egitura eta eginkizunak. 
-Baso-habitaten zatiketa-adierazlea. 
-Lurzoruaren artifizialtze-adierazlea. 
c) 3. taldea
-Estrategiako zuzeneko ekintzetan egikaritutako urteko aurrekontua. 

* Halaber, hiri-inguruneko bioaniztasunaren egoera eta joera ebaluatzeko adierazleak sartuko dira. 
* Segimenduaren eta ondorioen hedapen publikoa egingo da. (ikus 4.3.2. ekintza)

* Adierazleak aukeratzeko, bioaniztasunaren bilakaera eta joera adierazteko duten gaitasunari eta haien 
eskuragarritasunari begiratuko zaio.  

* 1. taldekoetatik adierazle bat (gutxienez) eta 2. taldekoetatik bi (gutxienez) eskuratzea proposatzen da:  
a) 1. taldea
-Baso- eta landa-inguruneei lotutako hegazti-populazioen joerak. 
-Baso- eta landa-inguruneei lotutako kiroptero-populazioen joerak. 
b) 2. taldea
-Baso-habitatez estalitako azalera. 
-Baso-habitaten egitura eta eginkizunak. 
-Baso-habitaten zatiketa-adierazlea. 
-Lurzoruaren artifizialtze-adierazlea. 
c) 3. taldea
-Estrategiako zuzeneko ekintzetan egikaritutako urteko aurrekontua. 

* Halaber, hiri-inguruneko bioaniztasunaren egoera eta joera ebaluatzeko adierazleak sartuko dira. 
* Segimenduaren eta ondorioen hedapen publikoa egingo da. (ikus 4.3.2. ekintza)

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa 1 eta 3 taldea. Urtero
2 taldea. 6 urtero

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

Diseinua: 12.000 !
Gauzatu: 15.000 !

Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
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10.1.3. ekintza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko datu-base geoerreferentziatu bat diseinatzea eta 
abian jartzea, herriko habitat eta espezieei buruz eratzen den informazio guztia biltzeko eta 
eguneratzeko mekanismo eraginkorrak erabiliz. 

10.1.3. ekintza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko datu-base geoerreferentziatu bat diseinatzea eta 
abian jartzea, herriko habitat eta espezieei buruz eratzen den informazio guztia biltzeko eta 
eguneratzeko mekanismo eraginkorrak erabiliz. 

10.1.3. ekintza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko datu-base geoerreferentziatu bat diseinatzea eta 
abian jartzea, herriko habitat eta espezieei buruz eratzen den informazio guztia biltzeko eta 
eguneratzeko mekanismo eraginkorrak erabiliz. 

10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea
10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea
10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea

10.1. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko ezagutza hobetzea, espezieak, habitatak eta 
prozesu ekologikoak barne
10.1. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko ezagutza hobetzea, espezieak, habitatak eta 
prozesu ekologikoak barne
10.1. Helburu zehatza. Errenteriako bioaniztasunari buruzko ezagutza hobetzea, espezieak, habitatak eta 
prozesu ekologikoak barne

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.4

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.4

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.4

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako bioaniztasunari buruz dagoen eta eratzen den informazio guztia bildu egingo da, eta 

ordenatuta eta eskuragarri mantenduko da. 

Errenteriako bioaniztasunari buruz dagoen eta eratzen den informazio guztia bildu egingo da, eta 

ordenatuta eta eskuragarri mantenduko da. 

Errenteriako bioaniztasunari buruz dagoen eta eratzen den informazio guztia bildu egingo da, eta 

ordenatuta eta eskuragarri mantenduko da. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"3.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Eusko Jaurlaritza
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10.2.1. ekintza. Bioaniztasunaren inguruan erabat edo zati batean Errenterian  lan egiten duten (edo egin 
lezaketen) ikerketa-zentroak identifikatzea eta haiekin elkarlanerako hitzarmenak egin daitezen 
bultzatzea. 

10.2.1. ekintza. Bioaniztasunaren inguruan erabat edo zati batean Errenterian  lan egiten duten (edo egin 
lezaketen) ikerketa-zentroak identifikatzea eta haiekin elkarlanerako hitzarmenak egin daitezen 
bultzatzea. 

10.2.1. ekintza. Bioaniztasunaren inguruan erabat edo zati batean Errenterian  lan egiten duten (edo egin 
lezaketen) ikerketa-zentroak identifikatzea eta haiekin elkarlanerako hitzarmenak egin daitezen 
bultzatzea. 

10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea
10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea
10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea

10.2. Helburu zehatza. Errenteriako Udalaren eta bioaniztasuna ikertzen duten erakundeen artean 
lankidetza eta koordinazioa izateko harreman eraginkorrak ezartzea
10.2. Helburu zehatza. Errenteriako Udalaren eta bioaniztasuna ikertzen duten erakundeen artean 
lankidetza eta koordinazioa izateko harreman eraginkorrak ezartzea
10.2. Helburu zehatza. Errenteriako Udalaren eta bioaniztasuna ikertzen duten erakundeen artean 
lankidetza eta koordinazioa izateko harreman eraginkorrak ezartzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Bioaniztasunaren kontserbazioari lotutako proiektuak garatzen dituzten (edo gara ditzaketen) ikerketa-
zentroei eta talde elkartuei buruzko informazioa eskuratuko da, eta elkarlan-hitzarmenak sinatuko dira  
haiekin, udalak egiten duen kudeaketa hobetzeko. 

Bioaniztasunaren kontserbazioari lotutako proiektuak garatzen dituzten (edo gara ditzaketen) ikerketa-
zentroei eta talde elkartuei buruzko informazioa eskuratuko da, eta elkarlan-hitzarmenak sinatuko dira  
haiekin, udalak egiten duen kudeaketa hobetzeko. 

Bioaniztasunaren kontserbazioari lotutako proiektuak garatzen dituzten (edo gara ditzaketen) ikerketa-
zentroei eta talde elkartuei buruzko informazioa eskuratuko da, eta elkarlan-hitzarmenak sinatuko dira  
haiekin, udalak egiten duen kudeaketa hobetzeko. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Beren jardueraren zati bat dagoeneko Errenterian garatzen duten zentro edo taldeekiko hitzarmenak 
lehenetsiko dira, eta garrantzia emango zaio informazio-trukeari. 

* Beren jardueraren zati bat dagoeneko Errenterian garatzen duten zentro edo taldeekiko hitzarmenak 
lehenetsiko dira, eta garrantzia emango zaio informazio-trukeari. 

* Beren jardueraren zati bat dagoeneko Errenterian garatzen duten zentro edo taldeekiko hitzarmenak 
lehenetsiko dira, eta garrantzia emango zaio informazio-trukeari. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Txikia Motza Puntuala
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10.2.2. ekintza. Errenteriako bioaniztasuna ikertzeko lehentasunezko gaiei buruzko txosten bat igortzea 
identifikatutako ikerketa-taldeei, eta gai horiek garatzeko erraztasunak ematea. 
10.2.2. ekintza. Errenteriako bioaniztasuna ikertzeko lehentasunezko gaiei buruzko txosten bat igortzea 
identifikatutako ikerketa-taldeei, eta gai horiek garatzeko erraztasunak ematea. 
10.2.2. ekintza. Errenteriako bioaniztasuna ikertzeko lehentasunezko gaiei buruzko txosten bat igortzea 
identifikatutako ikerketa-taldeei, eta gai horiek garatzeko erraztasunak ematea. 

10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea
10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea
10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea

10.2. Helburu zehatza. Errenteriako Udalaren eta bioaniztasuna ikertzen duten erakundeen artean 
lankidetza eta koordinazioa izateko harreman eraginkorrak ezartzea
10.2. Helburu zehatza. Errenteriako Udalaren eta bioaniztasuna ikertzen duten erakundeen artean 
lankidetza eta koordinazioa izateko harreman eraginkorrak ezartzea
10.2. Helburu zehatza. Errenteriako Udalaren eta bioaniztasuna ikertzen duten erakundeen artean 
lankidetza eta koordinazioa izateko harreman eraginkorrak ezartzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.6

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako bioaniztasuna ezagutzeko zer premia dauden aztertuko da. 10.2.1 ekintzan identifikatutako 
ikerketa-taldeei jakinaraziko zaizkie behar horiek, haien jarduera Errenterian gara dezaten bultzatzeko. 
Errenteriako bioaniztasuna ezagutzeko zer premia dauden aztertuko da. 10.2.1 ekintzan identifikatutako 
ikerketa-taldeei jakinaraziko zaizkie behar horiek, haien jarduera Errenterian gara dezaten bultzatzeko. 
Errenteriako bioaniztasuna ezagutzeko zer premia dauden aztertuko da. 10.2.1 ekintzan identifikatutako 
ikerketa-taldeei jakinaraziko zaizkie behar horiek, haien jarduera Errenterian gara dezaten bultzatzeko. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Errenteria lan-esparru gisa aukeratzea errazteko interesgarriak diren alderdiak sartuko dira txostenean, 
ikerketa-proiektuak garatzeko ingurumen-berezitasunak eta erraztasunak barne. 

* Errenteria lan-esparru gisa aukeratzea errazteko interesgarriak diren alderdiak sartuko dira txostenean, 
ikerketa-proiektuak garatzeko ingurumen-berezitasunak eta erraztasunak barne. 

* Errenteria lan-esparru gisa aukeratzea errazteko interesgarriak diren alderdiak sartuko dira txostenean, 
ikerketa-proiektuak garatzeko ingurumen-berezitasunak eta erraztasunak barne. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Txikia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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10.2.3. ekintza. Bi urtetik behin mintegi bat antolatzea kudeatzaile eta ikertzaileekin, EAEko 
bioaniztasunaren kudeaketan eta kontserbazioan aplikatutako ikerketa-esperientziak aztertzeko. 
10.2.3. ekintza. Bi urtetik behin mintegi bat antolatzea kudeatzaile eta ikertzaileekin, EAEko 
bioaniztasunaren kudeaketan eta kontserbazioan aplikatutako ikerketa-esperientziak aztertzeko. 
10.2.3. ekintza. Bi urtetik behin mintegi bat antolatzea kudeatzaile eta ikertzaileekin, EAEko 
bioaniztasunaren kudeaketan eta kontserbazioan aplikatutako ikerketa-esperientziak aztertzeko. 

10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea
10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea
10. Ildo estrategikoa. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza nahikoa 
eskuratzea

10.2. Helburu zehatza. Errenteriako Udalaren eta bioaniztasuna ikertzen duten erakundeen artean 
lankidetza eta koordinazioa izateko harreman eraginkorrak ezartzea
10.2. Helburu zehatza. Errenteriako Udalaren eta bioaniztasuna ikertzen duten erakundeen artean 
lankidetza eta koordinazioa izateko harreman eraginkorrak ezartzea
10.2. Helburu zehatza. Errenteriako Udalaren eta bioaniztasuna ikertzen duten erakundeen artean 
lankidetza eta koordinazioa izateko harreman eraginkorrak ezartzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Bioaniztasunaren kudeaketan eta kontserbazioan aplikatutako ikerketa-esperientziak eta -ezagutza 
trukatzea sustatuko da, eta gai horren inguruan eskualde mailako erreferente gisa bultzatuko da mintegia.
Bioaniztasunaren kudeaketan eta kontserbazioan aplikatutako ikerketa-esperientziak eta -ezagutza 
trukatzea sustatuko da, eta gai horren inguruan eskualde mailako erreferente gisa bultzatuko da mintegia.
Bioaniztasunaren kudeaketan eta kontserbazioan aplikatutako ikerketa-esperientziak eta -ezagutza 
trukatzea sustatuko da, eta gai horren inguruan eskualde mailako erreferente gisa bultzatuko da mintegia.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Bioaniztasunaren kontserbazioan ardura duten ikertzaileek eta kudeatzaileek —administrazio 
publikokoak nahiz partikularrak— parte-hartze aktiboa izatea ahalbidetuko da.

* Eztabaida irekia sustatuko da, bai parte-hartzaileen artean, bai haien eta entzuleen artean.
* Ohiko hedabideak erabiliz iragarriko da ekitaldia. 

* Bioaniztasunaren kontserbazioan ardura duten ikertzaileek eta kudeatzaileek —administrazio 
publikokoak nahiz partikularrak— parte-hartze aktiboa izatea ahalbidetuko da.

* Eztabaida irekia sustatuko da, bai parte-hartzaileen artean, bai haien eta entzuleen artean.
* Ohiko hedabideak erabiliz iragarriko da ekitaldia. 

* Bioaniztasunaren kontserbazioan ardura duten ikertzaileek eta kudeatzaileek —administrazio 
publikokoak nahiz partikularrak— parte-hartze aktiboa izatea ahalbidetuko da.

* Eztabaida irekia sustatuko da, bai parte-hartzaileen artean, bai haien eta entzuleen artean.
* Ohiko hedabideak erabiliz iragarriko da ekitaldia. 
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3. helburua: Bioaniztasunak guztiontzat dakartzan onurak areagotzea

11. Ildo estrategikoa. Hiri-plangintzako tresnetan integratzea bioaniztasunaren kontserbazioa

11.1.1. ekintza. Etorkizuneko hiri-garapenetan, berdeguneetan eta eraikinetan bioaniztasunaren aldeko 
irizpideak sartzea Errenteriako HAPOaren hurrengo berrikusketan.
11.1.1. ekintza. Etorkizuneko hiri-garapenetan, berdeguneetan eta eraikinetan bioaniztasunaren aldeko 
irizpideak sartzea Errenteriako HAPOaren hurrengo berrikusketan.
11.1.1. ekintza. Etorkizuneko hiri-garapenetan, berdeguneetan eta eraikinetan bioaniztasunaren aldeko 
irizpideak sartzea Errenteriako HAPOaren hurrengo berrikusketan.

11. Ildo estrategikoa. Hiri-plangintzako tresnetan integratzea bioaniztasunaren kontserbazioa11. Ildo estrategikoa. Hiri-plangintzako tresnetan integratzea bioaniztasunaren kontserbazioa11. Ildo estrategikoa. Hiri-plangintzako tresnetan integratzea bioaniztasunaren kontserbazioa

11.1. Helburu zehatza. Plangintzan, eraikuntzan eta birgaitzeetan hiri-bioaniztasuna babesteko eta 
hobetzeko ahalmena areagotzea
11.1. Helburu zehatza. Plangintzan, eraikuntzan eta birgaitzeetan hiri-bioaniztasuna babesteko eta 
hobetzeko ahalmena areagotzea
11.1. Helburu zehatza. Plangintzan, eraikuntzan eta birgaitzeetan hiri-bioaniztasuna babesteko eta 
hobetzeko ahalmena areagotzea

Loturak:
UIE:

- L.1, P1.4
- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.1, P1.1
- L.E.2, P2.1
- L.E.3, P3.4 eta P3.5
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE:

- L.1, P1.4
- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.1, P1.1
- L.E.2, P2.1
- L.E.3, P3.4 eta P3.5
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE:

- L.1, P1.4
- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.1, P1.1
- L.E.2, P2.1
- L.E.3, P3.4 eta P3.5
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako HAPOaren gidalerroak eta arauak aldatu eta/edo zabaldu egingo dira, udalerriaren 
etorkizuneko garapenean bioaniztasunaren kontserbazioa eta hobekuntza integra dadin. 
Errenteriako HAPOaren gidalerroak eta arauak aldatu eta/edo zabaldu egingo dira, udalerriaren 
etorkizuneko garapenean bioaniztasunaren kontserbazioa eta hobekuntza integra dadin. 
Errenteriako HAPOaren gidalerroak eta arauak aldatu eta/edo zabaldu egingo dira, udalerriaren 
etorkizuneko garapenean bioaniztasunaren kontserbazioa eta hobekuntza integra dadin. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Berariaz sartuko dira Errenteriako Gune Libreen kudeaketarako gidalerroak, bioaniztasuna hobetzeko eta 
herritarrei hartaz gozatzeko aukera emateko. 

* Berariaz sartuko da Errenteriako Gune Libreen Sisteman intsektizidak eta produktu fitosanitarioak 
erabiltzeko muga; espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko tratamenduetan baino ez dira baimenduko 
produktu horiek.  

* Parkeetan, lorategietan eta berdeguneetan —publiko nahiz pribatuak— EAEko Flora Aloktono 
Inbaditzailearen Diagnosian (2008) zehaztutako A, B1, B2 eta C1 kategoriako espezie exotikoak 
erabiltzeko debeku zehatza sartuko da. 

* Berariaz sartuko dira Errenteriako Gune Libreen kudeaketarako gidalerroak, bioaniztasuna hobetzeko eta 
herritarrei hartaz gozatzeko aukera emateko. 

* Berariaz sartuko da Errenteriako Gune Libreen Sisteman intsektizidak eta produktu fitosanitarioak 
erabiltzeko muga; espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko tratamenduetan baino ez dira baimenduko 
produktu horiek.  

* Parkeetan, lorategietan eta berdeguneetan —publiko nahiz pribatuak— EAEko Flora Aloktono 
Inbaditzailearen Diagnosian (2008) zehaztutako A, B1, B2 eta C1 kategoriako espezie exotikoak 
erabiltzeko debeku zehatza sartuko da. 

* Berariaz sartuko dira Errenteriako Gune Libreen kudeaketarako gidalerroak, bioaniztasuna hobetzeko eta 
herritarrei hartaz gozatzeko aukera emateko. 

* Berariaz sartuko da Errenteriako Gune Libreen Sisteman intsektizidak eta produktu fitosanitarioak 
erabiltzeko muga; espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko tratamenduetan baino ez dira baimenduko 
produktu horiek.  

* Parkeetan, lorategietan eta berdeguneetan —publiko nahiz pribatuak— EAEko Flora Aloktono 
Inbaditzailearen Diagnosian (2008) zehaztutako A, B1, B2 eta C1 kategoriako espezie exotikoak 
erabiltzeko debeku zehatza sartuko da. 
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11.1.2. ekintza. Udalsarea 21ekin elkarlanean, hiri-bioaniztasuna babesteko eta hobetzeko gida bat 
eratzea.
11.1.2. ekintza. Udalsarea 21ekin elkarlanean, hiri-bioaniztasuna babesteko eta hobetzeko gida bat 
eratzea.
11.1.2. ekintza. Udalsarea 21ekin elkarlanean, hiri-bioaniztasuna babesteko eta hobetzeko gida bat 
eratzea.

11. Ildo estrategikoa. Hiri-plangintzako tresnetan integratzea bioaniztasunaren kontserbazioa11. Ildo estrategikoa. Hiri-plangintzako tresnetan integratzea bioaniztasunaren kontserbazioa11. Ildo estrategikoa. Hiri-plangintzako tresnetan integratzea bioaniztasunaren kontserbazioa

11.1. Helburu zehatza. Plangintzan, eraikuntzan eta birgaitzeetan hiri-bioaniztasuna babesteko eta 
hobetzeko ahalmena areagotzea
11.1. Helburu zehatza. Plangintzan, eraikuntzan eta birgaitzeetan hiri-bioaniztasuna babesteko eta 
hobetzeko ahalmena areagotzea
11.1. Helburu zehatza. Plangintzan, eraikuntzan eta birgaitzeetan hiri-bioaniztasuna babesteko eta 
hobetzeko ahalmena areagotzea

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4
- PFS

TA 21: 
- L.E.2
- L.E.6, P6.1, P6.2 eta P6.3
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4
- PFS

TA 21: 
- L.E.2
- L.E.6, P6.1, P6.2 eta P6.3
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4
- PFS

TA 21: 
- L.E.2
- L.E.6, P6.1, P6.2 eta P6.3
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Herri eta hirietako bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko irizpideak eta jardunbide egokiak antolatu 
eta hedatu egingo dira. 
Herri eta hirietako bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko irizpideak eta jardunbide egokiak antolatu 
eta hedatu egingo dira. 
Herri eta hirietako bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko irizpideak eta jardunbide egokiak antolatu 
eta hedatu egingo dira. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Honako helburu hauek izango dituzte aipatutako irizpide eta jardunbide egokiek:
-Herri eta hirietako bioaniztasunaren plangintzan parte-hartzea gara dadin bultzatzea.
-Bioaniztasuna hiri-ingurunean integratzea.
-Hiri-ekosistema kudeatzea. 
-Bioaniztasunaren bitartez hiri-jasangarritasuna eta bizi-kalitatea hobetzea.
-Herritarrek hiri-bioaniztasunaz duten ezagutza eta sentiberatasuna hobetzea.

* Honako helburu hauek izango dituzte aipatutako irizpide eta jardunbide egokiek:
-Herri eta hirietako bioaniztasunaren plangintzan parte-hartzea gara dadin bultzatzea.
-Bioaniztasuna hiri-ingurunean integratzea.
-Hiri-ekosistema kudeatzea. 
-Bioaniztasunaren bitartez hiri-jasangarritasuna eta bizi-kalitatea hobetzea.
-Herritarrek hiri-bioaniztasunaz duten ezagutza eta sentiberatasuna hobetzea.

* Honako helburu hauek izango dituzte aipatutako irizpide eta jardunbide egokiek:
-Herri eta hirietako bioaniztasunaren plangintzan parte-hartzea gara dadin bultzatzea.
-Bioaniztasuna hiri-ingurunean integratzea.
-Hiri-ekosistema kudeatzea. 
-Bioaniztasunaren bitartez hiri-jasangarritasuna eta bizi-kalitatea hobetzea.
-Herritarrek hiri-bioaniztasunaz duten ezagutza eta sentiberatasuna hobetzea.

Lehentasuna Epea Maiztasuna
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11.1.3. ekintza. Hiri-inguruneko bioaniztasunari buruzko mintegi bat antolatzea plangintza-egileentzat, 
kudeatzaileentzat eta udal politikarientzat. 
11.1.3. ekintza. Hiri-inguruneko bioaniztasunari buruzko mintegi bat antolatzea plangintza-egileentzat, 
kudeatzaileentzat eta udal politikarientzat. 
11.1.3. ekintza. Hiri-inguruneko bioaniztasunari buruzko mintegi bat antolatzea plangintza-egileentzat, 
kudeatzaileentzat eta udal politikarientzat. 

11. Ildo estrategikoa. Hiri-plangintzako tresnetan integratzea bioaniztasunaren kontserbazioa11. Ildo estrategikoa. Hiri-plangintzako tresnetan integratzea bioaniztasunaren kontserbazioa11. Ildo estrategikoa. Hiri-plangintzako tresnetan integratzea bioaniztasunaren kontserbazioa

11.1. Helburu zehatza. Plangintzan, eraikuntzan eta birgaitzeetan hiri-bioaniztasuna babesteko eta 
hobetzeko ahalmena areagotzea
11.1. Helburu zehatza. Plangintzan, eraikuntzan eta birgaitzeetan hiri-bioaniztasuna babesteko eta 
hobetzeko ahalmena areagotzea
11.1. Helburu zehatza. Plangintzan, eraikuntzan eta birgaitzeetan hiri-bioaniztasuna babesteko eta 
hobetzeko ahalmena areagotzea

Loturak:
UIE: 

- PFS

TA 21: 
- L.E.3, P3.4
- L.E.6

Loturak:
UIE: 

- PFS

TA 21: 
- L.E.3, P3.4
- L.E.6

Loturak:
UIE: 

- PFS

TA 21: 
- L.E.3, P3.4
- L.E.6

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Topaketa politiko/tekniko bat antolatuko da, hiri-plangintzan dauden esperientziak eta jardunbide egokiak 
trukatzea sustatzeko eta haiek bioaniztasunaren kontserbazioan integratzeko. 
Topaketa politiko/tekniko bat antolatuko da, hiri-plangintzan dauden esperientziak eta jardunbide egokiak 
trukatzea sustatzeko eta haiek bioaniztasunaren kontserbazioan integratzeko. 
Topaketa politiko/tekniko bat antolatuko da, hiri-plangintzan dauden esperientziak eta jardunbide egokiak 
trukatzea sustatzeko eta haiek bioaniztasunaren kontserbazioan integratzeko. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Txikia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"4.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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11.1.4. ekintza. Udaletxean bioaniztasuna laguntzeko eta babesteko birgaitze-lanak, informazioa eta 
gomendioak jartzea halakoak eskatzen dituztenen eskura (materialak, babeslekuak, denboraldi kritikoak, 
etab.). 

11.1.4. ekintza. Udaletxean bioaniztasuna laguntzeko eta babesteko birgaitze-lanak, informazioa eta 
gomendioak jartzea halakoak eskatzen dituztenen eskura (materialak, babeslekuak, denboraldi kritikoak, 
etab.). 

11.1.4. ekintza. Udaletxean bioaniztasuna laguntzeko eta babesteko birgaitze-lanak, informazioa eta 
gomendioak jartzea halakoak eskatzen dituztenen eskura (materialak, babeslekuak, denboraldi kritikoak, 
etab.). 

11. Ildo estrategikoa. Hiri-plangintzako tresnetan integratzea bioaniztasunaren kontserbazioa11. Ildo estrategikoa. Hiri-plangintzako tresnetan integratzea bioaniztasunaren kontserbazioa11. Ildo estrategikoa. Hiri-plangintzako tresnetan integratzea bioaniztasunaren kontserbazioa

11.1. Helburu zehatza. Plangintzan, eraikuntzan eta birgaitzeetan hiri-bioaniztasuna babesteko eta 
hobetzeko ahalmena areagotzea
11.1. Helburu zehatza. Plangintzan, eraikuntzan eta birgaitzeetan hiri-bioaniztasuna babesteko eta 
hobetzeko ahalmena areagotzea
11.1. Helburu zehatza. Plangintzan, eraikuntzan eta birgaitzeetan hiri-bioaniztasuna babesteko eta 
hobetzeko ahalmena areagotzea

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4

TA 21: 
- L.E.2
- L.E.3, P3.4 eta P3.5
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4

TA 21: 
- L.E.2
- L.E.3, P3.4 eta P3.5
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4

TA 21: 
- L.E.2
- L.E.3, P3.4 eta P3.5
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Eraikinen birgaitze-lanak eta bioaniztasunaren hobekuntza eta kontserbazioa bateragarri egiteko erabili 
diren irizpide, ekintza eta adibideen inguruko informazioa eta gomendioak jarriko dira herritarren eskura 
udaletxean.

Eraikinen birgaitze-lanak eta bioaniztasunaren hobekuntza eta kontserbazioa bateragarri egiteko erabili 
diren irizpide, ekintza eta adibideen inguruko informazioa eta gomendioak jarriko dira herritarren eskura 
udaletxean.

Eraikinen birgaitze-lanak eta bioaniztasunaren hobekuntza eta kontserbazioa bateragarri egiteko erabili 
diren irizpide, ekintza eta adibideen inguruko informazioa eta gomendioak jarriko dira herritarren eskura 
udaletxean.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Txikia Motza Iraunkorra

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta 
herritarrei hartaz gozatzeko aukera ematea

12.1.1. ekintza. Garatzeko dauden hiru parkeen diseinuan eta egikaritzean (J.A. Barandiaran parkea, ET/
FVko parkea eta, batez ere,  Gamongoa parkea) bioaniztasunaren aldeko irizpideak sartzea.
12.1.1. ekintza. Garatzeko dauden hiru parkeen diseinuan eta egikaritzean (J.A. Barandiaran parkea, ET/
FVko parkea eta, batez ere,  Gamongoa parkea) bioaniztasunaren aldeko irizpideak sartzea.
12.1.1. ekintza. Garatzeko dauden hiru parkeen diseinuan eta egikaritzean (J.A. Barandiaran parkea, ET/
FVko parkea eta, batez ere,  Gamongoa parkea) bioaniztasunaren aldeko irizpideak sartzea.

12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea
12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea
12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea

12.1. Helburu zehatza. Berdeguneen eta udal parkeen kudeaketa egokitzea, bioaniztasunarentzat duten 
balioa handitzeko
12.1. Helburu zehatza. Berdeguneen eta udal parkeen kudeaketa egokitzea, bioaniztasunarentzat duten 
balioa handitzeko
12.1. Helburu zehatza. Berdeguneen eta udal parkeen kudeaketa egokitzea, bioaniztasunarentzat duten 
balioa handitzeko

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4
- L.3, P3.2 eta P3.3

TA 21: 
- L.E.2, P2.2 eta P2.6
- L.E.3, P3.4
- L.E.6, P6.3 eta P6.4
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4
- L.3, P3.2 eta P3.3

TA 21: 
- L.E.2, P2.2 eta P2.6
- L.E.3, P3.4
- L.E.6, P6.3 eta P6.4
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4
- L.3, P3.2 eta P3.3

TA 21: 
- L.E.2, P2.2 eta P2.6
- L.E.3, P3.4
- L.E.6, P6.3 eta P6.4
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Hiri-parke berriak egikaritzean, basa-faunaren eta -floraren habitat gisa duten funtzionaltasun ekologikoa 
areagotzen duten irizpideak gehituko dira.
Hiri-parke berriak egikaritzean, basa-faunaren eta -floraren habitat gisa duten funtzionaltasun ekologikoa 
areagotzen duten irizpideak gehituko dira.
Hiri-parke berriak egikaritzean, basa-faunaren eta -floraren habitat gisa duten funtzionaltasun ekologikoa 
areagotzen duten irizpideak gehituko dira.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Bioaniztasunerako interesekoak diren habitat eta elementuen integrazioa lehenetsiko da diseinuan. 
* Faunarentzako babeslekuak ezarriko dira.
* Ahalik eta zoladura artifizial gutxien erabiliko da.
* Lehendik dauden bertako zuhaitzak kontserbatuko dira, eta diseinuan integratuko dira. 
* Bertako espezieak erabiliko dira nagusiki. 
* Espezie exotikoak erabiliz gero, haiek ezin dira inbaditzaileak izan. Ez dira inola ere erabiliko EAEko 

Flora Aloktono Inbaditzailearen Diagnosian (2008) zehaztutako A, B1, B2 eta C1 kategoriako espezieak. 

* Bioaniztasunerako interesekoak diren habitat eta elementuen integrazioa lehenetsiko da diseinuan. 
* Faunarentzako babeslekuak ezarriko dira.
* Ahalik eta zoladura artifizial gutxien erabiliko da.
* Lehendik dauden bertako zuhaitzak kontserbatuko dira, eta diseinuan integratuko dira. 
* Bertako espezieak erabiliko dira nagusiki. 
* Espezie exotikoak erabiliz gero, haiek ezin dira inbaditzaileak izan. Ez dira inola ere erabiliko EAEko 

Flora Aloktono Inbaditzailearen Diagnosian (2008) zehaztutako A, B1, B2 eta C1 kategoriako espezieak. 

* Bioaniztasunerako interesekoak diren habitat eta elementuen integrazioa lehenetsiko da diseinuan. 
* Faunarentzako babeslekuak ezarriko dira.
* Ahalik eta zoladura artifizial gutxien erabiliko da.
* Lehendik dauden bertako zuhaitzak kontserbatuko dira, eta diseinuan integratuko dira. 
* Bertako espezieak erabiliko dira nagusiki. 
* Espezie exotikoak erabiliz gero, haiek ezin dira inbaditzaileak izan. Ez dira inola ere erabiliko EAEko 

Flora Aloktono Inbaditzailearen Diagnosian (2008) zehaztutako A, B1, B2 eta C1 kategoriako espezieak. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Ertaina Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"2.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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12.1.2. ekintza. Parke eta lorategietako erabilerari buruzko eskuliburu bat idaztea, bioaniztasuna 
kontserbatzea eta hobetzea xede duena, eta hura lorategi eta berdegune pribatuetan erabil dadin 
sustatzea.

12.1.2. ekintza. Parke eta lorategietako erabilerari buruzko eskuliburu bat idaztea, bioaniztasuna 
kontserbatzea eta hobetzea xede duena, eta hura lorategi eta berdegune pribatuetan erabil dadin 
sustatzea.

12.1.2. ekintza. Parke eta lorategietako erabilerari buruzko eskuliburu bat idaztea, bioaniztasuna 
kontserbatzea eta hobetzea xede duena, eta hura lorategi eta berdegune pribatuetan erabil dadin 
sustatzea.

12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea
12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea
12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea

12.1. Helburu zehatza. Berdeguneen eta udal parkeen kudeaketa egokitzea, bioaniztasunarentzat duten 
balioa handitzeko
12.1. Helburu zehatza. Berdeguneen eta udal parkeen kudeaketa egokitzea, bioaniztasunarentzat duten 
balioa handitzeko
12.1. Helburu zehatza. Berdeguneen eta udal parkeen kudeaketa egokitzea, bioaniztasunarentzat duten 
balioa handitzeko

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4
- L.3, P3.2 eta P3.3
- PFS

TA 21: 
- L.E.2, P2.2 eta P2.6
- L.E.3, P3.4
- L.E.6, P6.3 eta P6.4
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4
- L.3, P3.2 eta P3.3
- PFS

TA 21: 
- L.E.2, P2.2 eta P2.6
- L.E.3, P3.4
- L.E.6, P6.3 eta P6.4
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4
- L.3, P3.2 eta P3.3
- PFS

TA 21: 
- L.E.2, P2.2 eta P2.6
- L.E.3, P3.4
- L.E.6, P6.3 eta P6.4
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Eskuliburu hau sortuz, Errenteriako Gune Libreen Sistema kudeatzen duten langileek, udal arduradunek 
eta jabe partikularrek tresna praktiko bat izango dute parke eta lorategiak kudeatzeko eta bioaniztasuna 
hobetzeko eta zaintzeko.  

Eskuliburu hau sortuz, Errenteriako Gune Libreen Sistema kudeatzen duten langileek, udal arduradunek 
eta jabe partikularrek tresna praktiko bat izango dute parke eta lorategiak kudeatzeko eta bioaniztasuna 
hobetzeko eta zaintzeko.  

Eskuliburu hau sortuz, Errenteriako Gune Libreen Sistema kudeatzen duten langileek, udal arduradunek 
eta jabe partikularrek tresna praktiko bat izango dute parke eta lorategiak kudeatzeko eta bioaniztasuna 
hobetzeko eta zaintzeko.  

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Eskuliburuak, gutxienez, honako helburu hauek betetzeko jarraibide teknikoak izango ditu: 
- Interesekoak diren parke eta lorategietako zuhaitzak kontserbatzea. 
-Bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko interesekoak diren landareak erabiltzea.
- Intereseko egitura artifizialak erabiltzea, hala nola kutxa-kabiak, babeslekuak eta janlekuak. 
-Mantentze-lanak parkeetako basa-espezieen zikloetara egokitzea. 
-Bioaniztasunerako interesekoak diren hormak, eraikin zaharrak eta beste zenbait elementu 

kontserbatzea. 

* Eskuliburuak, gutxienez, honako helburu hauek betetzeko jarraibide teknikoak izango ditu: 
- Interesekoak diren parke eta lorategietako zuhaitzak kontserbatzea. 
-Bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko interesekoak diren landareak erabiltzea.
- Intereseko egitura artifizialak erabiltzea, hala nola kutxa-kabiak, babeslekuak eta janlekuak. 
-Mantentze-lanak parkeetako basa-espezieen zikloetara egokitzea. 
-Bioaniztasunerako interesekoak diren hormak, eraikin zaharrak eta beste zenbait elementu 

kontserbatzea. 

* Eskuliburuak, gutxienez, honako helburu hauek betetzeko jarraibide teknikoak izango ditu: 
- Interesekoak diren parke eta lorategietako zuhaitzak kontserbatzea. 
-Bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko interesekoak diren landareak erabiltzea.
- Intereseko egitura artifizialak erabiltzea, hala nola kutxa-kabiak, babeslekuak eta janlekuak. 
-Mantentze-lanak parkeetako basa-espezieen zikloetara egokitzea. 
-Bioaniztasunerako interesekoak diren hormak, eraikin zaharrak eta beste zenbait elementu 

kontserbatzea. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"6.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Hiri Mantenimenduko 
Departamentua
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12.1.3. ekintza. Bioaniztasunarekin bateragarria den berdegune eta parkeen kudeaketan trebatzeko 
ikastaro bat antolatzea Errenteriako Gune Libreen Sistemarekin lotura duten udal langileentzat eta 
enpresentzat.

12.1.3. ekintza. Bioaniztasunarekin bateragarria den berdegune eta parkeen kudeaketan trebatzeko 
ikastaro bat antolatzea Errenteriako Gune Libreen Sistemarekin lotura duten udal langileentzat eta 
enpresentzat.

12.1.3. ekintza. Bioaniztasunarekin bateragarria den berdegune eta parkeen kudeaketan trebatzeko 
ikastaro bat antolatzea Errenteriako Gune Libreen Sistemarekin lotura duten udal langileentzat eta 
enpresentzat.

12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea
12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea
12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea

12.1. Helburu zehatza. Berdeguneen eta udal parkeen kudeaketa egokitzea, bioaniztasunarentzat duten 
balioa handitzeko
12.1. Helburu zehatza. Berdeguneen eta udal parkeen kudeaketa egokitzea, bioaniztasunarentzat duten 
balioa handitzeko
12.1. Helburu zehatza. Berdeguneen eta udal parkeen kudeaketa egokitzea, bioaniztasunarentzat duten 
balioa handitzeko

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4
- L.3, P3.2 eta P3.3
- PFS

TA 21: 
- L.E.2, P2.2 eta P2.6
- L.E.3, P3.4
- L.E.6, P6.3 eta P6.4
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4
- L.3, P3.2 eta P3.3
- PFS

TA 21: 
- L.E.2, P2.2 eta P2.6
- L.E.3, P3.4
- L.E.6, P6.3 eta P6.4
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4
- L.3, P3.2 eta P3.3
- PFS

TA 21: 
- L.E.2, P2.2 eta P2.6
- L.E.3, P3.4
- L.E.6, P6.3 eta P6.4
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Prestakuntza-ikastaro bat antolatuko da, bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin 
bateragarria den parke eta lorategien kudeaketan eta erabileran trebatzeko. 
Prestakuntza-ikastaro bat antolatuko da, bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin 
bateragarria den parke eta lorategien kudeaketan eta erabileran trebatzeko. 
Prestakuntza-ikastaro bat antolatuko da, bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin 
bateragarria den parke eta lorategien kudeaketan eta erabileran trebatzeko. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"3.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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12.2.1. ekintza. Udal parkeetako bioaniztasuna integratu, hobetu eta bateragarri egiten duen proiektu 
bat eratzea eta egikaritzea, arreta berezia jarriz Arramendi parkearen eta egiteko dagoen Gamongoa 
parkearen arteko konektagarritasun ekologikoan.

12.2.1. ekintza. Udal parkeetako bioaniztasuna integratu, hobetu eta bateragarri egiten duen proiektu 
bat eratzea eta egikaritzea, arreta berezia jarriz Arramendi parkearen eta egiteko dagoen Gamongoa 
parkearen arteko konektagarritasun ekologikoan.

12.2.1. ekintza. Udal parkeetako bioaniztasuna integratu, hobetu eta bateragarri egiten duen proiektu 
bat eratzea eta egikaritzea, arreta berezia jarriz Arramendi parkearen eta egiteko dagoen Gamongoa 
parkearen arteko konektagarritasun ekologikoan.

12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea
12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea
12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea

12.2. Helburu zehatza. Errenteriako Gune Libreen Sisteman egun dauden balioak mantentzea eta 
hobetzea
12.2. Helburu zehatza. Errenteriako Gune Libreen Sisteman egun dauden balioak mantentzea eta 
hobetzea
12.2. Helburu zehatza. Errenteriako Gune Libreen Sisteman egun dauden balioak mantentzea eta 
hobetzea

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4 eta P1.5
- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.3, P3.4
- L.E.6, P6.2 eta P6.3
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4 eta P1.5
- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.3, P3.4
- L.E.6, P6.2 eta P6.3
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.4 eta P1.5
- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.3, P3.4
- L.E.6, P6.2 eta P6.3
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Proiektu bat garatuko da, udal parke eta lorategien diseinuan eta kudeaketan bioaniztasunaren 
hobekuntzari eta kontserbazioari lotutako irizpideak integratzeko. 
Proiektu bat garatuko da, udal parke eta lorategien diseinuan eta kudeaketan bioaniztasunaren 
hobekuntzari eta kontserbazioari lotutako irizpideak integratzeko. 
Proiektu bat garatuko da, udal parke eta lorategien diseinuan eta kudeaketan bioaniztasunaren 
hobekuntzari eta kontserbazioari lotutako irizpideak integratzeko. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Garatu beharreko gidalerroak eta neurriak parke bakoitzari egokituko zaizkio. 
* Zenbait erabilera-gidalerro orokor ezarriko dira: 

-Bioaniztasunerako interesekoak diren elementu guztiak mantendu eta integratuko dira parkearen 
diseinuan, bertako zuhaitz eta zuhaixkak eta harrizko hormen edo eraikinen hondarrak barne.

-Landare berriak sartzeko, bertako zuhaitz eta zuhaixkak erabiliko dira, parkeko landaredi 
potentzialari dagozkionak, eta bertako berezitasun edafikoak eta hidrologikoak hartuko dira 
kontuan.

-Ez dira inola ere erabiliko EAEko Flora Aloktono Inbaditzailearen Diagnosian (2008) zehaztutako A, 
B1, B2 eta C1 kategoriako espezieak. 

* Parkeetan garatzen diren neurrien bidez, dibertsifikatu egingo dira inguruneak. 
* Parkeen kudeaketa eta mantentze-lanak —zuhaitzak kimatzea barne— parke bakoitzeko basa-faunaren 

eta -floraren ziklo naturaletara egokituko dira. 
* Minimizatu egingo da intsektiziden, ongarrien eta produktu fitosanitarioen erabilera. 
* Mantentze-lanen ardura duten langile guztiei —publikoak nahiz pribatuak— kudeaketa-irizpideak eta 

aurreikusitako ekintzak azalduko zaizkie.
* Parkeen kudeaketako helburuak argitara emango dira. (ikus 4.3.2. ekintza)

* Garatu beharreko gidalerroak eta neurriak parke bakoitzari egokituko zaizkio. 
* Zenbait erabilera-gidalerro orokor ezarriko dira: 

-Bioaniztasunerako interesekoak diren elementu guztiak mantendu eta integratuko dira parkearen 
diseinuan, bertako zuhaitz eta zuhaixkak eta harrizko hormen edo eraikinen hondarrak barne.

-Landare berriak sartzeko, bertako zuhaitz eta zuhaixkak erabiliko dira, parkeko landaredi 
potentzialari dagozkionak, eta bertako berezitasun edafikoak eta hidrologikoak hartuko dira 
kontuan.

-Ez dira inola ere erabiliko EAEko Flora Aloktono Inbaditzailearen Diagnosian (2008) zehaztutako A, 
B1, B2 eta C1 kategoriako espezieak. 

* Parkeetan garatzen diren neurrien bidez, dibertsifikatu egingo dira inguruneak. 
* Parkeen kudeaketa eta mantentze-lanak —zuhaitzak kimatzea barne— parke bakoitzeko basa-faunaren 

eta -floraren ziklo naturaletara egokituko dira. 
* Minimizatu egingo da intsektiziden, ongarrien eta produktu fitosanitarioen erabilera. 
* Mantentze-lanen ardura duten langile guztiei —publikoak nahiz pribatuak— kudeaketa-irizpideak eta 

aurreikusitako ekintzak azalduko zaizkie.
* Parkeen kudeaketako helburuak argitara emango dira. (ikus 4.3.2. ekintza)

* Garatu beharreko gidalerroak eta neurriak parke bakoitzari egokituko zaizkio. 
* Zenbait erabilera-gidalerro orokor ezarriko dira: 

-Bioaniztasunerako interesekoak diren elementu guztiak mantendu eta integratuko dira parkearen 
diseinuan, bertako zuhaitz eta zuhaixkak eta harrizko hormen edo eraikinen hondarrak barne.

-Landare berriak sartzeko, bertako zuhaitz eta zuhaixkak erabiliko dira, parkeko landaredi 
potentzialari dagozkionak, eta bertako berezitasun edafikoak eta hidrologikoak hartuko dira 
kontuan.

-Ez dira inola ere erabiliko EAEko Flora Aloktono Inbaditzailearen Diagnosian (2008) zehaztutako A, 
B1, B2 eta C1 kategoriako espezieak. 

* Parkeetan garatzen diren neurrien bidez, dibertsifikatu egingo dira inguruneak. 
* Parkeen kudeaketa eta mantentze-lanak —zuhaitzak kimatzea barne— parke bakoitzeko basa-faunaren 

eta -floraren ziklo naturaletara egokituko dira. 
* Minimizatu egingo da intsektiziden, ongarrien eta produktu fitosanitarioen erabilera. 
* Mantentze-lanen ardura duten langile guztiei —publikoak nahiz pribatuak— kudeaketa-irizpideak eta 

aurreikusitako ekintzak azalduko zaizkie.
* Parkeen kudeaketako helburuak argitara emango dira. (ikus 4.3.2. ekintza)

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"18.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Hirigintzako Departamentua
Hiri Mantenimenduko 
Departamentua
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12.2.2. ekintza. Erabilera Plan bat eratzea, Errenteriako Gune Libreen Sistemako espezie exotikoak 
ezabatzeko eta kontrolatzeko eta pixkanaka bioaniztasunarentzat baliotsuak diren bertako espezieekin 
ordezkatzeko.  

12.2.2. ekintza. Erabilera Plan bat eratzea, Errenteriako Gune Libreen Sistemako espezie exotikoak 
ezabatzeko eta kontrolatzeko eta pixkanaka bioaniztasunarentzat baliotsuak diren bertako espezieekin 
ordezkatzeko.  

12.2.2. ekintza. Erabilera Plan bat eratzea, Errenteriako Gune Libreen Sistemako espezie exotikoak 
ezabatzeko eta kontrolatzeko eta pixkanaka bioaniztasunarentzat baliotsuak diren bertako espezieekin 
ordezkatzeko.  

12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea
12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea
12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea

12.2. Helburu zehatza. Errenteriako Gune Libreen Sisteman egun dauden balioak mantentzea eta 
hobetzea
12.2. Helburu zehatza. Errenteriako Gune Libreen Sisteman egun dauden balioak mantentzea eta 
hobetzea
12.2. Helburu zehatza. Errenteriako Gune Libreen Sisteman egun dauden balioak mantentzea eta 
hobetzea

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.5
- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.3, P3.4
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.5
- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.3, P3.4
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.5
- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.3, P3.4
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako Gune Libreen Sisteman espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta kontrolatzeko 
kudeaketa aktibo bat egingo da. 
Errenteriako Gune Libreen Sisteman espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta kontrolatzeko 
kudeaketa aktibo bat egingo da. 
Errenteriako Gune Libreen Sisteman espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta kontrolatzeko 
kudeaketa aktibo bat egingo da. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* 17.1.2 ekintzan zehaztutako Ekintza Planean sartuko da Erabilera Plan hau. 
* Ezabatzeko lehentasuna duten espezieak eta dagozkien parkeak:  

-Fallopia japonica: Kaputxinoetako begiratokia, Galtzaraborda eta Lartzabal.
-Robinia pseudoacacia: Galtzaraborda, Pontika, Fanderia, Lartzabal, Alaberga eta Arramendi.
-Arundo donax: Pontika, Fanderia eta Lartzabal.

* Era berean, onderengo ezpezieetan lan egin behar da:
-Prunus laurocereasus: Fanderia
- Impatiens balfouri: Fanderia eta Lartzabal.
-Cortaderia seoane: Pontika.

* Espezie arriskutsuenetako batzuen aleen presentzia erregistratu da —besteak beste, Robinia 
pseudoacacia eta Fallopia japonica— enparantza eta lorategi txikietan. Horregatik, komeni da bi espezie 
horiek hirigunean duten presentzia eta banaketa aztertzea, haiek ezabatzeko eta kontrolatzeko lanak 
optimizatze aldera. 

* 17.1.2 ekintzan zehaztutako Ekintza Planean sartuko da Erabilera Plan hau. 
* Ezabatzeko lehentasuna duten espezieak eta dagozkien parkeak:  

-Fallopia japonica: Kaputxinoetako begiratokia, Galtzaraborda eta Lartzabal.
-Robinia pseudoacacia: Galtzaraborda, Pontika, Fanderia, Lartzabal, Alaberga eta Arramendi.
-Arundo donax: Pontika, Fanderia eta Lartzabal.

* Era berean, onderengo ezpezieetan lan egin behar da:
-Prunus laurocereasus: Fanderia
- Impatiens balfouri: Fanderia eta Lartzabal.
-Cortaderia seoane: Pontika.

* Espezie arriskutsuenetako batzuen aleen presentzia erregistratu da —besteak beste, Robinia 
pseudoacacia eta Fallopia japonica— enparantza eta lorategi txikietan. Horregatik, komeni da bi espezie 
horiek hirigunean duten presentzia eta banaketa aztertzea, haiek ezabatzeko eta kontrolatzeko lanak 
optimizatze aldera. 

* 17.1.2 ekintzan zehaztutako Ekintza Planean sartuko da Erabilera Plan hau. 
* Ezabatzeko lehentasuna duten espezieak eta dagozkien parkeak:  

-Fallopia japonica: Kaputxinoetako begiratokia, Galtzaraborda eta Lartzabal.
-Robinia pseudoacacia: Galtzaraborda, Pontika, Fanderia, Lartzabal, Alaberga eta Arramendi.
-Arundo donax: Pontika, Fanderia eta Lartzabal.

* Era berean, onderengo ezpezieetan lan egin behar da:
-Prunus laurocereasus: Fanderia
- Impatiens balfouri: Fanderia eta Lartzabal.
-Cortaderia seoane: Pontika.

* Espezie arriskutsuenetako batzuen aleen presentzia erregistratu da —besteak beste, Robinia 
pseudoacacia eta Fallopia japonica— enparantza eta lorategi txikietan. Horregatik, komeni da bi espezie 
horiek hirigunean duten presentzia eta banaketa aztertzea, haiek ezabatzeko eta kontrolatzeko lanak 
optimizatze aldera. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"12.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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12.3.1. ekintza. Pontika, Fanderia, Lartzabal, Arramendi eta Alabergako parkeetan ingurumen-
heziketarako eta -interpretaziorako ekipamenduen proiektu bat eratzea eta egikaritzea.  
12.3.1. ekintza. Pontika, Fanderia, Lartzabal, Arramendi eta Alabergako parkeetan ingurumen-
heziketarako eta -interpretaziorako ekipamenduen proiektu bat eratzea eta egikaritzea.  
12.3.1. ekintza. Pontika, Fanderia, Lartzabal, Arramendi eta Alabergako parkeetan ingurumen-
heziketarako eta -interpretaziorako ekipamenduen proiektu bat eratzea eta egikaritzea.  

12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea
12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea
12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea

12.3. Helburu zehatza. Herritarrei hiriko berdeguneetarako sarbidea erraztea, eta ingurumenaren alorrean 
hezteko eta sentikortzeko gune horiek duten gaitasuna optimizatzea
12.3. Helburu zehatza. Herritarrei hiriko berdeguneetarako sarbidea erraztea, eta ingurumenaren alorrean 
hezteko eta sentikortzeko gune horiek duten gaitasuna optimizatzea
12.3. Helburu zehatza. Herritarrei hiriko berdeguneetarako sarbidea erraztea, eta ingurumenaren alorrean 
hezteko eta sentikortzeko gune horiek duten gaitasuna optimizatzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.2, P2.2 eta P2.6
- L.E.3, P3.4
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.2, P2.2 eta P2.6
- L.E.3, P3.4
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.2, P2.2 eta P2.6
- L.E.3, P3.4
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.5
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako hiriguneko zenbait parkek ingurumen-heziketarako eta sentsibilizaziorako duten 
potentzialtasuna baliatzeko, proiektu bat eratu eta egikarituko da. Proiektu horren bidez, bioaniztasuna 
kontserbatzeko garrantzia eta haren egoera eta arazoak helaraziko zaizkie herritarrei. 

Errenteriako hiriguneko zenbait parkek ingurumen-heziketarako eta sentsibilizaziorako duten 
potentzialtasuna baliatzeko, proiektu bat eratu eta egikarituko da. Proiektu horren bidez, bioaniztasuna 
kontserbatzeko garrantzia eta haren egoera eta arazoak helaraziko zaizkie herritarrei. 

Errenteriako hiriguneko zenbait parkek ingurumen-heziketarako eta sentsibilizaziorako duten 
potentzialtasuna baliatzeko, proiektu bat eratu eta egikarituko da. Proiektu horren bidez, bioaniztasuna 
kontserbatzeko garrantzia eta haren egoera eta arazoak helaraziko zaizkie herritarrei. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Komeni da diseinu korporatibo adiskidetsua egitea proiektua udal parkeetan zabaltzeko. 
* Parkeen egokitzapena elementu naturalekin egingo da. Halaber, ingurunearen kondizioak une oro 

errespetatuko dira, eta ekintza guztien integrazioa bilatuko da. 
* Ekintza guztiak bertako landarediari kalterik egin gabe garatuko dira. 
* Sentsibilizazio eta komunikazio helburuak lortzeko ahalik eta elementu gutxien erabiliko da. 
* Ahal den neurrian, egur tratatu gabea erabiliko da interpretazio eta informazio edukien euskarri-egitura 

guztietarako. 

* Komeni da diseinu korporatibo adiskidetsua egitea proiektua udal parkeetan zabaltzeko. 
* Parkeen egokitzapena elementu naturalekin egingo da. Halaber, ingurunearen kondizioak une oro 

errespetatuko dira, eta ekintza guztien integrazioa bilatuko da. 
* Ekintza guztiak bertako landarediari kalterik egin gabe garatuko dira. 
* Sentsibilizazio eta komunikazio helburuak lortzeko ahalik eta elementu gutxien erabiliko da. 
* Ahal den neurrian, egur tratatu gabea erabiliko da interpretazio eta informazio edukien euskarri-egitura 

guztietarako. 

* Komeni da diseinu korporatibo adiskidetsua egitea proiektua udal parkeetan zabaltzeko. 
* Parkeen egokitzapena elementu naturalekin egingo da. Halaber, ingurunearen kondizioak une oro 

errespetatuko dira, eta ekintza guztien integrazioa bilatuko da. 
* Ekintza guztiak bertako landarediari kalterik egin gabe garatuko dira. 
* Sentsibilizazio eta komunikazio helburuak lortzeko ahalik eta elementu gutxien erabiliko da. 
* Ahal den neurrian, egur tratatu gabea erabiliko da interpretazio eta informazio edukien euskarri-egitura 

guztietarako. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

Lantzea: 12.000 !
Gauzatu: diseinuaren arabera.

Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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12.3.2. ekintza. Errenteriako Gune Libreen Sistemako oinezkoen bide-sarea hobetzea eta garapen berriek 
berdegune guztietan oztoporik gabeko sarbideak izan ditzaten ziurtatzea. 
12.3.2. ekintza. Errenteriako Gune Libreen Sistemako oinezkoen bide-sarea hobetzea eta garapen berriek 
berdegune guztietan oztoporik gabeko sarbideak izan ditzaten ziurtatzea. 
12.3.2. ekintza. Errenteriako Gune Libreen Sistemako oinezkoen bide-sarea hobetzea eta garapen berriek 
berdegune guztietan oztoporik gabeko sarbideak izan ditzaten ziurtatzea. 

12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea
12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea
12. Ildo estrategikoa. Errenteriako Gune Libreen Sisteman bioaniztasunaren alde egitea, eta herritarrei 
hartaz gozatzeko aukera ematea

12.3. Helburu zehatza. Herritarrei hiriko berdeguneetarako sarbidea erraztea, eta ingurumenaren alorrean 
hezteko eta sentikortzeko gune horiek duten gaitasuna optimizatzea
12.3. Helburu zehatza. Herritarrei hiriko berdeguneetarako sarbidea erraztea, eta ingurumenaren alorrean 
hezteko eta sentikortzeko gune horiek duten gaitasuna optimizatzea
12.3. Helburu zehatza. Herritarrei hiriko berdeguneetarako sarbidea erraztea, eta ingurumenaren alorrean 
hezteko eta sentikortzeko gune horiek duten gaitasuna optimizatzea

Loturak:
UIE:

- L.1, P1.5

TA 21: 
- L.E.2, P2.2
- L.E.3, P3.4
- L.E.4, P4.1
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE:

- L.1, P1.5

TA 21: 
- L.E.2, P2.2
- L.E.3, P3.4
- L.E.4, P4.1
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE:

- L.1, P1.5

TA 21: 
- L.E.2, P2.2
- L.E.3, P3.4
- L.E.4, P4.1
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Kudeaketa bat garatuko da udal parkeetako eta haien sarbideetako oztopoak murrizteko, bai eta herritar 
guztiek parkeak hurbilago izateko eta haietaz gozatzeko ere. 
Kudeaketa bat garatuko da udal parkeetako eta haien sarbideetako oztopoak murrizteko, bai eta herritar 
guztiek parkeak hurbilago izateko eta haietaz gozatzeko ere. 
Kudeaketa bat garatuko da udal parkeetako eta haien sarbideetako oztopoak murrizteko, bai eta herritar 
guztiek parkeak hurbilago izateko eta haietaz gozatzeko ere. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Udal parkeen bide-sareko irisgarritasunerako eta mugikortasun jasangarrirako irizpideei dagokienez, 
aldez aurretik gabezien azterketa bat egin behar da.

* Udal parkeen bide-sareko irisgarritasunerako eta mugikortasun jasangarrirako irizpideei dagokienez, 
aldez aurretik gabezien azterketa bat egin behar da.

* Udal parkeen bide-sareko irisgarritasunerako eta mugikortasun jasangarrirako irizpideei dagokienez, 
aldez aurretik gabezien azterketa bat egin behar da.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Txikia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

Aurre azterketa: 3.000 !
Gauzatu: aurreikusitako neurrien 
arabera

Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Hirigintzako Departamentua
Hiri Mantenimenduko 
Departamentua
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13. Ildo estrategikoa. Gune eta habitat narriatuen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea

13.1.1. ekintza. Narriatuta dauden hiriko eta hiri inguruko eremuak funtzionaltasun ekologikorako 
berreskuragarriak badira edo hiri-proiektuetan berdegune izateko egokiak badira, haien inbentario bat 
osatzea.

13.1.1. ekintza. Narriatuta dauden hiriko eta hiri inguruko eremuak funtzionaltasun ekologikorako 
berreskuragarriak badira edo hiri-proiektuetan berdegune izateko egokiak badira, haien inbentario bat 
osatzea.

13.1.1. ekintza. Narriatuta dauden hiriko eta hiri inguruko eremuak funtzionaltasun ekologikorako 
berreskuragarriak badira edo hiri-proiektuetan berdegune izateko egokiak badira, haien inbentario bat 
osatzea.

13. Ildo estrategikoa. Gune eta habitat narriatuen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea13. Ildo estrategikoa. Gune eta habitat narriatuen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea13. Ildo estrategikoa. Gune eta habitat narriatuen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea

13.1. Helburu zehatza. Funtzionaltasun ekologikoa hobetzeko eta bioaniztasuna kontserbatzeko 
ahalmena  duten eremu narriatuak berreskuratzea (hirikoak nahiz hiri-ingurukoak)
13.1. Helburu zehatza. Funtzionaltasun ekologikoa hobetzeko eta bioaniztasuna kontserbatzeko 
ahalmena  duten eremu narriatuak berreskuratzea (hirikoak nahiz hiri-ingurukoak)
13.1. Helburu zehatza. Funtzionaltasun ekologikoa hobetzeko eta bioaniztasuna kontserbatzeko 
ahalmena  duten eremu narriatuak berreskuratzea (hirikoak nahiz hiri-ingurukoak)

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.5

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.5

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

- L.1, P1.5

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Ingurumena berreskuratzeko potentzialtasuna duten udalerriko eremu narriatuen katalogo bat osatuko da, 
Errenteriako habitat eta espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko eta lurraldearen iragazkortasun 
ekologikoa hobetzeko.  

Ingurumena berreskuratzeko potentzialtasuna duten udalerriko eremu narriatuen katalogo bat osatuko da, 
Errenteriako habitat eta espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko eta lurraldearen iragazkortasun 
ekologikoa hobetzeko.  

Ingurumena berreskuratzeko potentzialtasuna duten udalerriko eremu narriatuen katalogo bat osatuko da, 
Errenteriako habitat eta espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko eta lurraldearen iragazkortasun 
ekologikoa hobetzeko.  

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Jabetza publikoko nahiz pribatuko eremu narriatuak hartuko dira kontuan. * Jabetza publikoko nahiz pribatuko eremu narriatuak hartuko dira kontuan. * Jabetza publikoko nahiz pribatuko eremu narriatuak hartuko dira kontuan. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"6.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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13.1.2. ekintza. Berreskuratzeko potentzialtasuna duten eremu narriatuak identifikatuta, haiek 
ekologikoki lehengoratzeko eta hobetzeko proiektu bat eratzea eta egikaritzea. 
13.1.2. ekintza. Berreskuratzeko potentzialtasuna duten eremu narriatuak identifikatuta, haiek 
ekologikoki lehengoratzeko eta hobetzeko proiektu bat eratzea eta egikaritzea. 
13.1.2. ekintza. Berreskuratzeko potentzialtasuna duten eremu narriatuak identifikatuta, haiek 
ekologikoki lehengoratzeko eta hobetzeko proiektu bat eratzea eta egikaritzea. 

13. Ildo estrategikoa. Gune eta habitat narriatuen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea13. Ildo estrategikoa. Gune eta habitat narriatuen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea13. Ildo estrategikoa. Gune eta habitat narriatuen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea

13.1. Helburu zehatza. Funtzionaltasun ekologikoa hobetzeko eta bioaniztasuna kontserbatzeko 
ahalmena  duten eremu narriatuak berreskuratzea (hirikoak nahiz hiri-ingurukoak)
13.1. Helburu zehatza. Funtzionaltasun ekologikoa hobetzeko eta bioaniztasuna kontserbatzeko 
ahalmena  duten eremu narriatuak berreskuratzea (hirikoak nahiz hiri-ingurukoak)
13.1. Helburu zehatza. Funtzionaltasun ekologikoa hobetzeko eta bioaniztasuna kontserbatzeko 
ahalmena  duten eremu narriatuak berreskuratzea (hirikoak nahiz hiri-ingurukoak)

Loturak:
UIE:

- L.1, P1.5

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.1 eta P7.2

Loturak:
UIE:

- L.1, P1.5

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.1 eta P7.2

Loturak:
UIE:

- L.1, P1.5

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.1 eta P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Ekintzak garatuko dira eremu narriatuak ekologikoki berreskuratzeko eta udalerriaren paisaia-kalitatea 
hobetzeko. (ikus 13.1.1. ekintza)
Ekintzak garatuko dira eremu narriatuak ekologikoki berreskuratzeko eta udalerriaren paisaia-kalitatea 
hobetzeko. (ikus 13.1.1. ekintza)
Ekintzak garatuko dira eremu narriatuak ekologikoki berreskuratzeko eta udalerriaren paisaia-kalitatea 
hobetzeko. (ikus 13.1.1. ekintza)

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Lursail horien kudeaketaren xedea izango da habitat naturalak berreskuratzea, mantentzea eta haien 
kontserbazio-egoera hobetzea, lurraldearen potentzialtasuna eta funtzionaltasun ekologikoa kontuan 
hartuz.  

* Hiriko eta hiri-inguruko eremu narriatuek lurraldearen funtzionaltasunari egiten dioten ekarpenaren 
arabera eta  Errenteriako bioaniztasuna hobetzeko eta kontserbatzeko duten interesaren arabera emango 
zaio lehentasuna haien berreskuratze ekologikoari. Nolanahi ere, azalera handieneko lursailak 
lehenetsiko dira.

* Bordazarreko harrobia berreskuratzeko plana egikaritzea eskatuko da. (ROFER-Buenaventura).
* Makina astunen erabilera mugatu egingo da; hortaz, lurrak prestatzeko beharrezko diren ekintzak eta 

bertako basoak lehengoratzeko zulaketak eskuz egingo dira. 
* Zuhaizti txikiak berreskuratzeko aukera aztertzen denean, pagoa eta/edo haritzarekin batera, basoa 

berreskuratzeko lehen faseetako espezieak erabiliko dira, hala nola urkiak, elorriak edo lizarrak.
* Landaketan, forma geometrikoak eta landareen banaketa erregularra saihestuko dira.
* Bertako basoak berreskuratzeko ekintzetan erabiltzen den landareak jatorrizko ziurtagiriaren bermea 

izan behar du, beste lurralde batzuetako landareen kutsadura genetikoen arazoak saihesteko.
* Bertako basoak berreskuratzeko eremuetan aziendaren jarduerarik eza bermatuko da.
* Inguruko itxitura jarri behar izanez gero, alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da 

alanbre ziztaduna, itxituraren oinarrian izan ezik.

* Lursail horien kudeaketaren xedea izango da habitat naturalak berreskuratzea, mantentzea eta haien 
kontserbazio-egoera hobetzea, lurraldearen potentzialtasuna eta funtzionaltasun ekologikoa kontuan 
hartuz.  

* Hiriko eta hiri-inguruko eremu narriatuek lurraldearen funtzionaltasunari egiten dioten ekarpenaren 
arabera eta  Errenteriako bioaniztasuna hobetzeko eta kontserbatzeko duten interesaren arabera emango 
zaio lehentasuna haien berreskuratze ekologikoari. Nolanahi ere, azalera handieneko lursailak 
lehenetsiko dira.

* Bordazarreko harrobia berreskuratzeko plana egikaritzea eskatuko da. (ROFER-Buenaventura).
* Makina astunen erabilera mugatu egingo da; hortaz, lurrak prestatzeko beharrezko diren ekintzak eta 

bertako basoak lehengoratzeko zulaketak eskuz egingo dira. 
* Zuhaizti txikiak berreskuratzeko aukera aztertzen denean, pagoa eta/edo haritzarekin batera, basoa 

berreskuratzeko lehen faseetako espezieak erabiliko dira, hala nola urkiak, elorriak edo lizarrak.
* Landaketan, forma geometrikoak eta landareen banaketa erregularra saihestuko dira.
* Bertako basoak berreskuratzeko ekintzetan erabiltzen den landareak jatorrizko ziurtagiriaren bermea 

izan behar du, beste lurralde batzuetako landareen kutsadura genetikoen arazoak saihesteko.
* Bertako basoak berreskuratzeko eremuetan aziendaren jarduerarik eza bermatuko da.
* Inguruko itxitura jarri behar izanez gero, alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da 

alanbre ziztaduna, itxituraren oinarrian izan ezik.

* Lursail horien kudeaketaren xedea izango da habitat naturalak berreskuratzea, mantentzea eta haien 
kontserbazio-egoera hobetzea, lurraldearen potentzialtasuna eta funtzionaltasun ekologikoa kontuan 
hartuz.  

* Hiriko eta hiri-inguruko eremu narriatuek lurraldearen funtzionaltasunari egiten dioten ekarpenaren 
arabera eta  Errenteriako bioaniztasuna hobetzeko eta kontserbatzeko duten interesaren arabera emango 
zaio lehentasuna haien berreskuratze ekologikoari. Nolanahi ere, azalera handieneko lursailak 
lehenetsiko dira.

* Bordazarreko harrobia berreskuratzeko plana egikaritzea eskatuko da. (ROFER-Buenaventura).
* Makina astunen erabilera mugatu egingo da; hortaz, lurrak prestatzeko beharrezko diren ekintzak eta 

bertako basoak lehengoratzeko zulaketak eskuz egingo dira. 
* Zuhaizti txikiak berreskuratzeko aukera aztertzen denean, pagoa eta/edo haritzarekin batera, basoa 

berreskuratzeko lehen faseetako espezieak erabiliko dira, hala nola urkiak, elorriak edo lizarrak.
* Landaketan, forma geometrikoak eta landareen banaketa erregularra saihestuko dira.
* Bertako basoak berreskuratzeko ekintzetan erabiltzen den landareak jatorrizko ziurtagiriaren bermea 

izan behar du, beste lurralde batzuetako landareen kutsadura genetikoen arazoak saihesteko.
* Bertako basoak berreskuratzeko eremuetan aziendaren jarduerarik eza bermatuko da.
* Inguruko itxitura jarri behar izanez gero, alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da 

alanbre ziztaduna, itxituraren oinarrian izan ezik.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"12.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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13.2.1. ekintza. Oiartzun ibaiak Errenterian duen tartean ingurumena berreskuratzeko eta haren 
bioaniztasuna hobetzeko proiektu bat idaztea. 
13.2.1. ekintza. Oiartzun ibaiak Errenterian duen tartean ingurumena berreskuratzeko eta haren 
bioaniztasuna hobetzeko proiektu bat idaztea. 
13.2.1. ekintza. Oiartzun ibaiak Errenterian duen tartean ingurumena berreskuratzeko eta haren 
bioaniztasuna hobetzeko proiektu bat idaztea. 

13. Ildo estrategikoa. Gune eta habitat narriatuen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea13. Ildo estrategikoa. Gune eta habitat narriatuen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea13. Ildo estrategikoa. Gune eta habitat narriatuen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea

13.2. Helburu zehatza. Oiartzun ibaiak Errenterian egiten duen bide-zatiaren funtzionaltasun ekologikoa 
berreskuratzea
13.2. Helburu zehatza. Oiartzun ibaiak Errenterian egiten duen bide-zatiaren funtzionaltasun ekologikoa 
berreskuratzea
13.2. Helburu zehatza. Oiartzun ibaiak Errenterian egiten duen bide-zatiaren funtzionaltasun ekologikoa 
berreskuratzea

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Oiartzun ibaiak Errenterian hartzen duen tartean funtzionaltasun ekologikoa hobetzeko proiektu bat 
idatziko da. 

Proiektu honen bidez, ibaiaren funtzionaltasun ekologikoa mugatzen duten elementuak ezabatu egingo 
dira, 2000/60/EE urei buruzko politikaren arloan erkidegoaren jarduera-esparrua ezartzen duen 
zuzentarauan uren egoera ekologiko egokia lortzeko zehaztutakoaren arabera eta 43/92/EE habitat 
naturalak eta basa-landaredia eta fauna zaintzeari buruzko zuzentarauan Batasunaren intereseko habitat 
eta espezieen kontserbazio-egoera ona lortzeko zehaztutakoaren arabera.

Oiartzun ibaiak Errenterian hartzen duen tartean funtzionaltasun ekologikoa hobetzeko proiektu bat 
idatziko da. 

Proiektu honen bidez, ibaiaren funtzionaltasun ekologikoa mugatzen duten elementuak ezabatu egingo 
dira, 2000/60/EE urei buruzko politikaren arloan erkidegoaren jarduera-esparrua ezartzen duen 
zuzentarauan uren egoera ekologiko egokia lortzeko zehaztutakoaren arabera eta 43/92/EE habitat 
naturalak eta basa-landaredia eta fauna zaintzeari buruzko zuzentarauan Batasunaren intereseko habitat 
eta espezieen kontserbazio-egoera ona lortzeko zehaztutakoaren arabera.

Oiartzun ibaiak Errenterian hartzen duen tartean funtzionaltasun ekologikoa hobetzeko proiektu bat 
idatziko da. 

Proiektu honen bidez, ibaiaren funtzionaltasun ekologikoa mugatzen duten elementuak ezabatu egingo 
dira, 2000/60/EE urei buruzko politikaren arloan erkidegoaren jarduera-esparrua ezartzen duen 
zuzentarauan uren egoera ekologiko egokia lortzeko zehaztutakoaren arabera eta 43/92/EE habitat 
naturalak eta basa-landaredia eta fauna zaintzeari buruzko zuzentarauan Batasunaren intereseko habitat 
eta espezieen kontserbazio-egoera ona lortzeko zehaztutakoaren arabera.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Ekintza hau 12.2.1 ekintzaren osagarri da, Fanderia eta Lartzabalgo parkeetan garatuko diren ekintzei 
dagokienez. Parke horietan Oiartzun ibaiaren konexio-funtzioa hobetzeko irizpideak eta ekintzak 
zehaztuko dira.

* Inguru horretako haltzadi kantauriarra berreskuratzea.
* Ibaiertzetik 10 m-rainoko tartean gutxienez, parkeetako haltzadi kantauriarraren egitura hobetzeko 

ekintza hauek garatuko dira:
* Platanondoen ordez pixkanaka haltzak, sahatsak eta haritzak jartzea. 
* Espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzea. (ikus 12.2.2. ekintza) 
* Ibaiertzetik 10 m-rainoko tartean, saihestu egingo dira mantentze-lan hauek: egurra kentzea, zuhaitzak 

kimatzea eta sega-jarduerak. 
* Gaur egungo harri-lubeten ordez metodo naturaletan edo inpaktu txikiko ingurumen-ingeniaritzan 

oinarritutako sistemak erabiltzea adostuko da URArekin. 

* Ekintza hau 12.2.1 ekintzaren osagarri da, Fanderia eta Lartzabalgo parkeetan garatuko diren ekintzei 
dagokienez. Parke horietan Oiartzun ibaiaren konexio-funtzioa hobetzeko irizpideak eta ekintzak 
zehaztuko dira.

* Inguru horretako haltzadi kantauriarra berreskuratzea.
* Ibaiertzetik 10 m-rainoko tartean gutxienez, parkeetako haltzadi kantauriarraren egitura hobetzeko 

ekintza hauek garatuko dira:
* Platanondoen ordez pixkanaka haltzak, sahatsak eta haritzak jartzea. 
* Espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzea. (ikus 12.2.2. ekintza) 
* Ibaiertzetik 10 m-rainoko tartean, saihestu egingo dira mantentze-lan hauek: egurra kentzea, zuhaitzak 

kimatzea eta sega-jarduerak. 
* Gaur egungo harri-lubeten ordez metodo naturaletan edo inpaktu txikiko ingurumen-ingeniaritzan 

oinarritutako sistemak erabiltzea adostuko da URArekin. 

* Ekintza hau 12.2.1 ekintzaren osagarri da, Fanderia eta Lartzabalgo parkeetan garatuko diren ekintzei 
dagokienez. Parke horietan Oiartzun ibaiaren konexio-funtzioa hobetzeko irizpideak eta ekintzak 
zehaztuko dira.

* Inguru horretako haltzadi kantauriarra berreskuratzea.
* Ibaiertzetik 10 m-rainoko tartean gutxienez, parkeetako haltzadi kantauriarraren egitura hobetzeko 

ekintza hauek garatuko dira:
* Platanondoen ordez pixkanaka haltzak, sahatsak eta haritzak jartzea. 
* Espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzea. (ikus 12.2.2. ekintza) 
* Ibaiertzetik 10 m-rainoko tartean, saihestu egingo dira mantentze-lan hauek: egurra kentzea, zuhaitzak 

kimatzea eta sega-jarduerak. 
* Gaur egungo harri-lubeten ordez metodo naturaletan edo inpaktu txikiko ingurumen-ingeniaritzan 

oinarritutako sistemak erabiltzea adostuko da URArekin. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

Proiektua: 18.000 !
Gauzatu: proiektuen arabera.

Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Ur Agentzia
Gipuzkoako Foru Aldundia 
Eusko Jaurlaritza

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategiaren Ekintza Plana

101



14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea

14.1.1. ekintza. Tellegiñetan iragazkortasun ekologikorako proiektu bat egikaritzeko bideragarritasun 
teknikoa aztertzea, eta, bideragarria izanez gero, proiektua idaztea eta egikaritzea. 
14.1.1. ekintza. Tellegiñetan iragazkortasun ekologikorako proiektu bat egikaritzeko bideragarritasun 
teknikoa aztertzea, eta, bideragarria izanez gero, proiektua idaztea eta egikaritzea. 
14.1.1. ekintza. Tellegiñetan iragazkortasun ekologikorako proiektu bat egikaritzeko bideragarritasun 
teknikoa aztertzea, eta, bideragarria izanez gero, proiektua idaztea eta egikaritzea. 

14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea

14.1. Helburu zehatza. Errenterian konektagarritasun ekologikoa eragozten edo murrizten duten gabeziak 
ezabatzea
14.1. Helburu zehatza. Errenterian konektagarritasun ekologikoa eragozten edo murrizten duten gabeziak 
ezabatzea
14.1. Helburu zehatza. Errenterian konektagarritasun ekologikoa eragozten edo murrizten duten gabeziak 
ezabatzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.3
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.3
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.3
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Tellegiñeta inguruan Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNaren arteko konexio ekologikoa egiteko 
aukerak eta alternatiba bideragarriak aztertuko dira. 
Tellegiñeta inguruan Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNaren arteko konexio ekologikoa egiteko 
aukerak eta alternatiba bideragarriak aztertuko dira. 
Tellegiñeta inguruan Lau Haizeta parkearen eta Aiako Harria PNaren arteko konexio ekologikoa egiteko 
aukerak eta alternatiba bideragarriak aztertuko dira. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

Azterketa: 12.000 !
Gauzatu: azterketaren arabera
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14.1.2. ekintza. Faunarentzako eremu sentikorrei eta gune beltzei buruzko datu-base geoerreferentziatua 
garatzea eta abian jartzea. 
14.1.2. ekintza. Faunarentzako eremu sentikorrei eta gune beltzei buruzko datu-base geoerreferentziatua 
garatzea eta abian jartzea. 
14.1.2. ekintza. Faunarentzako eremu sentikorrei eta gune beltzei buruzko datu-base geoerreferentziatua 
garatzea eta abian jartzea. 

14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea

14.1. Helburu zehatza. Errenterian konektagarritasun ekologikoa eragozten edo murrizten duten gabeziak 
ezabatzea
14.1. Helburu zehatza. Errenterian konektagarritasun ekologikoa eragozten edo murrizten duten gabeziak 
ezabatzea
14.1. Helburu zehatza. Errenterian konektagarritasun ekologikoa eragozten edo murrizten duten gabeziak 
ezabatzea

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.4

TA 21: 
- L.E.3
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.4

TA 21: 
- L.E.3
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.4

TA 21: 
- L.E.3
- L.E.6
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Giza jarduerak eragindako fauna-espezieen heriotza-tasa handiena dagoen eremu eta guneak 
identifikatuko dira, eragina murrizteko neurriak ezarri ahal izateko.  
Giza jarduerak eragindako fauna-espezieen heriotza-tasa handiena dagoen eremu eta guneak 
identifikatuko dira, eragina murrizteko neurriak ezarri ahal izateko.  
Giza jarduerak eragindako fauna-espezieen heriotza-tasa handiena dagoen eremu eta guneak 
identifikatuko dira, eragina murrizteko neurriak ezarri ahal izateko.  

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Berariazko programa bat diseinatu eta sartuko da, komunikazio-lineetako eta linea elektrikoetako fauna 
ornodunaren heriotza-tasaren segimendua egiteko.  

* Berariazko programa bat diseinatu eta sartuko da, komunikazio-lineetako eta linea elektrikoetako fauna 
ornodunaren heriotza-tasaren segimendua egiteko.  

* Berariazko programa bat diseinatu eta sartuko da, komunikazio-lineetako eta linea elektrikoetako fauna 
ornodunaren heriotza-tasaren segimendua egiteko.  

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"3.000 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua
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14.2.1. ekintza. Kantauriko Ur Konfederakundeari (KUK) eskatzea Urumea ibaian Arranbide II eta 
Askasu zentralekin lotutako oztopoak iragazkortzeko, eta egokitzapena egiteko teknika naturalak eta 
inpaktu txikiko ingurumen-teknologia erabil ditzan proposatzea.

14.2.1. ekintza. Kantauriko Ur Konfederakundeari (KUK) eskatzea Urumea ibaian Arranbide II eta 
Askasu zentralekin lotutako oztopoak iragazkortzeko, eta egokitzapena egiteko teknika naturalak eta 
inpaktu txikiko ingurumen-teknologia erabil ditzan proposatzea.

14.2.1. ekintza. Kantauriko Ur Konfederakundeari (KUK) eskatzea Urumea ibaian Arranbide II eta 
Askasu zentralekin lotutako oztopoak iragazkortzeko, eta egokitzapena egiteko teknika naturalak eta 
inpaktu txikiko ingurumen-teknologia erabil ditzan proposatzea.

14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea

14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea
14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea
14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako ibaien funtzionaltasun ekologikoa mugatzen duten elementuak ezabatzea bultzatuko da, 
2000/60/EE urei buruzko politikaren arloan erkidegoaren jarduera-esparrua ezartzen duen zuzentarauan 
uren egoera ekologiko egokia lortzeko zehaztutakoaren arabera eta 43/92/EE habitat naturalak eta basa-
landaredia eta fauna zaintzeari buruzko zuzentarauan Batasunaren intereseko habitat eta espezieen 
kontserbazio-egoera ona lortzeko zehaztutakoaren arabera.

Errenteriako ibaien funtzionaltasun ekologikoa mugatzen duten elementuak ezabatzea bultzatuko da, 
2000/60/EE urei buruzko politikaren arloan erkidegoaren jarduera-esparrua ezartzen duen zuzentarauan 
uren egoera ekologiko egokia lortzeko zehaztutakoaren arabera eta 43/92/EE habitat naturalak eta basa-
landaredia eta fauna zaintzeari buruzko zuzentarauan Batasunaren intereseko habitat eta espezieen 
kontserbazio-egoera ona lortzeko zehaztutakoaren arabera.

Errenteriako ibaien funtzionaltasun ekologikoa mugatzen duten elementuak ezabatzea bultzatuko da, 
2000/60/EE urei buruzko politikaren arloan erkidegoaren jarduera-esparrua ezartzen duen zuzentarauan 
uren egoera ekologiko egokia lortzeko zehaztutakoaren arabera eta 43/92/EE habitat naturalak eta basa-
landaredia eta fauna zaintzeari buruzko zuzentarauan Batasunaren intereseko habitat eta espezieen 
kontserbazio-egoera ona lortzeko zehaztutakoaren arabera.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Kantauriko Ur Konfederakundea 
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14.2.2. ekintza. URAri eta KUKi eskatzea udalerrian Jabetza Publiko Hidraulikoa mugarritzea.  14.2.2. ekintza. URAri eta KUKi eskatzea udalerrian Jabetza Publiko Hidraulikoa mugarritzea.  14.2.2. ekintza. URAri eta KUKi eskatzea udalerrian Jabetza Publiko Hidraulikoa mugarritzea.  

14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea

14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea
14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea
14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Oro har, eta batik bat Errenterian, Gipuzkoako sare hidrografikoa mugarritzea bultzatuko da.Oro har, eta batik bat Errenterian, Gipuzkoako sare hidrografikoa mugarritzea bultzatuko da.Oro har, eta batik bat Errenterian, Gipuzkoako sare hidrografikoa mugarritzea bultzatuko da.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Batez ere Errenteriako Babes Bereziko Eremuetan dauden ibai eta errekak mugarritzea bultzatuko da. * Batez ere Errenteriako Babes Bereziko Eremuetan dauden ibai eta errekak mugarritzea bultzatuko da. * Batez ere Errenteriako Babes Bereziko Eremuetan dauden ibai eta errekak mugarritzea bultzatuko da. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Ingurumeneko eta Mendietako 
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14.2.3. ekintza. Kontserbazio-egoera egokia izateagatik espezie mehatxatuak edo intereseko habitatak 
bizi daitezkeen ibai eta erreken tarteak identifikatzea eta ezaugarritzea.
14.2.3. ekintza. Kontserbazio-egoera egokia izateagatik espezie mehatxatuak edo intereseko habitatak 
bizi daitezkeen ibai eta erreken tarteak identifikatzea eta ezaugarritzea.
14.2.3. ekintza. Kontserbazio-egoera egokia izateagatik espezie mehatxatuak edo intereseko habitatak 
bizi daitezkeen ibai eta erreken tarteak identifikatzea eta ezaugarritzea.

14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea

14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea
14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea
14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Kontserbaziorako interesekoak diren espezieak eta habitatak bere baitan hartzeko kontserbazio-egoera 
egokiena eta potentzialtasun handiena duten ibai-sistemen tarteak identifikatuko dira. 
Kontserbaziorako interesekoak diren espezieak eta habitatak bere baitan hartzeko kontserbazio-egoera 
egokiena eta potentzialtasun handiena duten ibai-sistemen tarteak identifikatuko dira. 
Kontserbaziorako interesekoak diren espezieak eta habitatak bere baitan hartzeko kontserbazio-egoera 
egokiena eta potentzialtasun handiena duten ibai-sistemen tarteak identifikatuko dira. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Babes Zorrotzeko Baso Eremuen barruan ez dauden tarteetan, jabe partikularrekin hitzarmenak eginez 
bultzatuko da haien kontserbazioa. (ikus 14.2.6. ekintza)

* Identifikatutako tarteetarako, landaredi naturalerako hamabost metroko tartea mantenduko da gutxienez, 
ibilguaren eta ibaiertzaren kondizio morfologikoak kontuan hartuta. 

* Babes Zorrotzeko Baso Eremuen barruan ez dauden tarteetan, jabe partikularrekin hitzarmenak eginez 
bultzatuko da haien kontserbazioa. (ikus 14.2.6. ekintza)

* Identifikatutako tarteetarako, landaredi naturalerako hamabost metroko tartea mantenduko da gutxienez, 
ibilguaren eta ibaiertzaren kondizio morfologikoak kontuan hartuta. 

* Babes Zorrotzeko Baso Eremuen barruan ez dauden tarteetan, jabe partikularrekin hitzarmenak eginez 
bultzatuko da haien kontserbazioa. (ikus 14.2.6. ekintza)

* Identifikatutako tarteetarako, landaredi naturalerako hamabost metroko tartea mantenduko da gutxienez, 
ibilguaren eta ibaiertzaren kondizio morfologikoak kontuan hartuta. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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14.2.4. ekintza URAri eta KUKi eskatzea gutxienez Jabetza Publiko Hidraulikoko zortasun-eremuan 
haltzadi kantauriarra lehengora dezan, ibai-sistemetan landaredi-tarte jarraituak izateko.   
14.2.4. ekintza URAri eta KUKi eskatzea gutxienez Jabetza Publiko Hidraulikoko zortasun-eremuan 
haltzadi kantauriarra lehengora dezan, ibai-sistemetan landaredi-tarte jarraituak izateko.   
14.2.4. ekintza URAri eta KUKi eskatzea gutxienez Jabetza Publiko Hidraulikoko zortasun-eremuan 
haltzadi kantauriarra lehengora dezan, ibai-sistemetan landaredi-tarte jarraituak izateko.   

14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea

14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea
14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea
14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.1 eta P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako ibai-tarteen osotasun ekologikoa lehengoratzea bultzatuko da, 2000/60/EE urei buruzko 
politikaren arloan erkidegoaren jarduera-esparrua ezartzen duen zuzentarauan uren egoera ekologiko 
egokia lortzeko zehaztutakoaren arabera eta 43/92/EE habitat naturalak eta basa-landaredia eta fauna 
zaintzeari buruzko zuzentarauan Batasunaren intereseko habitat eta espezieen kontserbazio-egoera ona 
lortzeko zehaztutakoaren arabera.

Errenteriako ibai-tarteen osotasun ekologikoa lehengoratzea bultzatuko da, 2000/60/EE urei buruzko 
politikaren arloan erkidegoaren jarduera-esparrua ezartzen duen zuzentarauan uren egoera ekologiko 
egokia lortzeko zehaztutakoaren arabera eta 43/92/EE habitat naturalak eta basa-landaredia eta fauna 
zaintzeari buruzko zuzentarauan Batasunaren intereseko habitat eta espezieen kontserbazio-egoera ona 
lortzeko zehaztutakoaren arabera.

Errenteriako ibai-tarteen osotasun ekologikoa lehengoratzea bultzatuko da, 2000/60/EE urei buruzko 
politikaren arloan erkidegoaren jarduera-esparrua ezartzen duen zuzentarauan uren egoera ekologiko 
egokia lortzeko zehaztutakoaren arabera eta 43/92/EE habitat naturalak eta basa-landaredia eta fauna 
zaintzeari buruzko zuzentarauan Batasunaren intereseko habitat eta espezieen kontserbazio-egoera ona 
lortzeko zehaztutakoaren arabera.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* 14.2.3 ekintzan egokitzat jotzen ez den ibai-tarteen kontserbazio-egoera berreskuratzeko eskatuko da, eta espezie 
mehatxatuen eta intereseko habitaten presentzia indartuko da. 

* Ibaiertzetan aplikatzekoa den kudeaketak haltzadi kantauriarraren kontserbazio-egoera berreskuratzea, mantentzea 
eta hobetzea izango du helburu. 

* Bertako basoen orbanak konektatzen laguntzen duten tarteak berreskuratzea eta hobetzea lehenetsiko da. 
* Teknika erasotzailerik erabili gabe berreskuratuko da haltzadia, eta bertako zuhaitz eta zuhaixkak mantentzea 

bermatuko da.
* Makina astunen erabilera mugatu egingo da; hortaz, lurrak prestatzeko beharrezko diren ekintzak eta bertako basoak 

lehengoratzeko zulaketak eskuz egingo dira. 
* Haltzadiarekin eta/edo haritzarekin batera, haltzadiak berezkoak dituen zuhaixka-espezieak erabiliko dira.
* Landaketan, forma geometrikoak eta landareen banaketa erregularra saihestuko dira.
* Bertako basoak berreskuratzeko ekintzetan erabiltzen den landareak jatorrizko ziurtagiriaren bermea izan behar du, 

beste lurralde batzuetako landareen kutsadura genetikoen arazoak saihesteko.
* Bertako basoak berreskuratzeko eremuetan aziendaren jarduerarik eza bermatuko da.
* Inguruko itxitura jarri behar izanez gero, alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da alanbre 

ziztaduna, itxituraren oinarrian izan ezik.
* Edozein ekintza abuztuaren 15etik martxoaren 15era bitarte egin behar da, baso-faunako espezieen ziklo 

biologikoari ahalik eta gutxien eragiteko.

* 14.2.3 ekintzan egokitzat jotzen ez den ibai-tarteen kontserbazio-egoera berreskuratzeko eskatuko da, eta espezie 
mehatxatuen eta intereseko habitaten presentzia indartuko da. 

* Ibaiertzetan aplikatzekoa den kudeaketak haltzadi kantauriarraren kontserbazio-egoera berreskuratzea, mantentzea 
eta hobetzea izango du helburu. 

* Bertako basoen orbanak konektatzen laguntzen duten tarteak berreskuratzea eta hobetzea lehenetsiko da. 
* Teknika erasotzailerik erabili gabe berreskuratuko da haltzadia, eta bertako zuhaitz eta zuhaixkak mantentzea 

bermatuko da.
* Makina astunen erabilera mugatu egingo da; hortaz, lurrak prestatzeko beharrezko diren ekintzak eta bertako basoak 

lehengoratzeko zulaketak eskuz egingo dira. 
* Haltzadiarekin eta/edo haritzarekin batera, haltzadiak berezkoak dituen zuhaixka-espezieak erabiliko dira.
* Landaketan, forma geometrikoak eta landareen banaketa erregularra saihestuko dira.
* Bertako basoak berreskuratzeko ekintzetan erabiltzen den landareak jatorrizko ziurtagiriaren bermea izan behar du, 

beste lurralde batzuetako landareen kutsadura genetikoen arazoak saihesteko.
* Bertako basoak berreskuratzeko eremuetan aziendaren jarduerarik eza bermatuko da.
* Inguruko itxitura jarri behar izanez gero, alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da alanbre 

ziztaduna, itxituraren oinarrian izan ezik.
* Edozein ekintza abuztuaren 15etik martxoaren 15era bitarte egin behar da, baso-faunako espezieen ziklo 

biologikoari ahalik eta gutxien eragiteko.

* 14.2.3 ekintzan egokitzat jotzen ez den ibai-tarteen kontserbazio-egoera berreskuratzeko eskatuko da, eta espezie 
mehatxatuen eta intereseko habitaten presentzia indartuko da. 

* Ibaiertzetan aplikatzekoa den kudeaketak haltzadi kantauriarraren kontserbazio-egoera berreskuratzea, mantentzea 
eta hobetzea izango du helburu. 

* Bertako basoen orbanak konektatzen laguntzen duten tarteak berreskuratzea eta hobetzea lehenetsiko da. 
* Teknika erasotzailerik erabili gabe berreskuratuko da haltzadia, eta bertako zuhaitz eta zuhaixkak mantentzea 

bermatuko da.
* Makina astunen erabilera mugatu egingo da; hortaz, lurrak prestatzeko beharrezko diren ekintzak eta bertako basoak 

lehengoratzeko zulaketak eskuz egingo dira. 
* Haltzadiarekin eta/edo haritzarekin batera, haltzadiak berezkoak dituen zuhaixka-espezieak erabiliko dira.
* Landaketan, forma geometrikoak eta landareen banaketa erregularra saihestuko dira.
* Bertako basoak berreskuratzeko ekintzetan erabiltzen den landareak jatorrizko ziurtagiriaren bermea izan behar du, 

beste lurralde batzuetako landareen kutsadura genetikoen arazoak saihesteko.
* Bertako basoak berreskuratzeko eremuetan aziendaren jarduerarik eza bermatuko da.
* Inguruko itxitura jarri behar izanez gero, alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da alanbre 

ziztaduna, itxituraren oinarrian izan ezik.
* Edozein ekintza abuztuaren 15etik martxoaren 15era bitarte egin behar da, baso-faunako espezieen ziklo 

biologikoari ahalik eta gutxien eragiteko.
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14.2.5. ekintza. Errenteriako ibai-sistemetako ur-emakidetarako eta isuriak egiteko baimenetarako 
baldintzak benetan betetzeko eskatzea URAri eta KUKi.
14.2.5. ekintza. Errenteriako ibai-sistemetako ur-emakidetarako eta isuriak egiteko baimenetarako 
baldintzak benetan betetzeko eskatzea URAri eta KUKi.
14.2.5. ekintza. Errenteriako ibai-sistemetako ur-emakidetarako eta isuriak egiteko baimenetarako 
baldintzak benetan betetzeko eskatzea URAri eta KUKi.

14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea

14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea
14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea
14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.2
- L.7, P.7.2

TA 21: 
- L.E.3, P3.1
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.2
- L.7, P.7.2

TA 21: 
- L.E.3, P3.1
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.2
- L.7, P.7.2

TA 21: 
- L.E.3, P3.1
- L.E.6, P6.2
- L.E.7, P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenterian ur-emakidetarako eta hondakin-urak isurtzeko baimenetarako baldintzak benetan bete daitezen 
bultzatuko da, eta, ibai-sistemetako bioaniztasunerako arrisku-faktore bat izanez gero, haiek aldatzeko 
eskatuko da. Halaber, baldintza eta baimen horiek baliogabetzeko edo ezeztatzeko eskatuko zaio 
erakunde eskudunari, lege-egoerak horretarako aukera emanez gero.  

Errenterian ur-emakidetarako eta hondakin-urak isurtzeko baimenetarako baldintzak benetan bete daitezen 
bultzatuko da, eta, ibai-sistemetako bioaniztasunerako arrisku-faktore bat izanez gero, haiek aldatzeko 
eskatuko da. Halaber, baldintza eta baimen horiek baliogabetzeko edo ezeztatzeko eskatuko zaio 
erakunde eskudunari, lege-egoerak horretarako aukera emanez gero.  

Errenterian ur-emakidetarako eta hondakin-urak isurtzeko baimenetarako baldintzak benetan bete daitezen 
bultzatuko da, eta, ibai-sistemetako bioaniztasunerako arrisku-faktore bat izanez gero, haiek aldatzeko 
eskatuko da. Halaber, baldintza eta baimen horiek baliogabetzeko edo ezeztatzeko eskatuko zaio 
erakunde eskudunari, lege-egoerak horretarako aukera emanez gero.  

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Añarbeko eta Ereñozuko zentraletan, gutxieneko ur-emaria ezartzea eta kontrolatzea eskatuko da. 
* Halaber, emari ekologikoa bermatu arte ura hartzeko baimen berri oro ukatzeko eskatuko zaie URAri eta 

KUKi. 

* Añarbeko eta Ereñozuko zentraletan, gutxieneko ur-emaria ezartzea eta kontrolatzea eskatuko da. 
* Halaber, emari ekologikoa bermatu arte ura hartzeko baimen berri oro ukatzeko eskatuko zaie URAri eta 

KUKi. 

* Añarbeko eta Ereñozuko zentraletan, gutxieneko ur-emaria ezartzea eta kontrolatzea eskatuko da. 
* Halaber, emari ekologikoa bermatu arte ura hartzeko baimen berri oro ukatzeko eskatuko zaie URAri eta 

KUKi. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala
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14.2.6. ekintza. Borondatezko kontserbazio-hitzarmenak sustatzea jabe partikularrekin, ibilguaren bi 
aldeetan 10 m-ko tartea landu gabe uzteko eta haltzadi kantauriarra lehengoratzeko neurriak garatzeko.
14.2.6. ekintza. Borondatezko kontserbazio-hitzarmenak sustatzea jabe partikularrekin, ibilguaren bi 
aldeetan 10 m-ko tartea landu gabe uzteko eta haltzadi kantauriarra lehengoratzeko neurriak garatzeko.
14.2.6. ekintza. Borondatezko kontserbazio-hitzarmenak sustatzea jabe partikularrekin, ibilguaren bi 
aldeetan 10 m-ko tartea landu gabe uzteko eta haltzadi kantauriarra lehengoratzeko neurriak garatzeko.

14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea14. Ildo estrategikoa. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea

14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea
14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea
14.2. Helburu zehatza. Errenteriako ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa hobetzea, eta ibai-
ekosistemen ordezkaritza nahikoa eta ondo kontserbatua mantentzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2 eta P6.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2 eta P6.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.6, P6.2 eta P6.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Lurren jabeekin hitzarmenak egiteko programa bat ezarriko da, ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa 

hobetu eta haltzadi kantauriarra berreskuratzeko eta hobetzeko kudeaketa aktibo bat garatzeko. 

Lurren jabeekin hitzarmenak egiteko programa bat ezarriko da, ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa 

hobetu eta haltzadi kantauriarra berreskuratzeko eta hobetzeko kudeaketa aktibo bat garatzeko. 

Lurren jabeekin hitzarmenak egiteko programa bat ezarriko da, ibai-sistemen funtzionaltasun ekologikoa 

hobetu eta haltzadi kantauriarra berreskuratzeko eta hobetzeko kudeaketa aktibo bat garatzeko. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Hitzarmenaren xedea izango da haltzadi kantauriarraren kontserbazio-egoera berreskuratzea eta 
hobetzea. 

* Bertako basoen orbanak konektatzeko aukera ematen duten lursailen jabeekin hitzartzea lehenetsiko da. 
* Hitzarmenean ibilguaren ertzetik gutxienez 10 m-rainoko tartea zehaztuko da.
* Tarte hori baso-sailek hartua badago, hitzarmenaren helburua izango da haltzadi bihurtzea, teknika 

erasotzailerik ez erabiltzea eta gutxienez kentzen den egurraren %25 lurrean uztea.
* Tarte horietan garatzen den edozein ekintza abuztuaren 15etik martxoaren 15era bitarte egin behar da, 

baso-faunako espezieen ziklo biologikoari ahalik eta gutxien eragiteko. 

* Hitzarmenaren xedea izango da haltzadi kantauriarraren kontserbazio-egoera berreskuratzea eta 
hobetzea. 

* Bertako basoen orbanak konektatzeko aukera ematen duten lursailen jabeekin hitzartzea lehenetsiko da. 
* Hitzarmenean ibilguaren ertzetik gutxienez 10 m-rainoko tartea zehaztuko da.
* Tarte hori baso-sailek hartua badago, hitzarmenaren helburua izango da haltzadi bihurtzea, teknika 

erasotzailerik ez erabiltzea eta gutxienez kentzen den egurraren %25 lurrean uztea.
* Tarte horietan garatzen den edozein ekintza abuztuaren 15etik martxoaren 15era bitarte egin behar da, 

baso-faunako espezieen ziklo biologikoari ahalik eta gutxien eragiteko. 

* Hitzarmenaren xedea izango da haltzadi kantauriarraren kontserbazio-egoera berreskuratzea eta 
hobetzea. 

* Bertako basoen orbanak konektatzeko aukera ematen duten lursailen jabeekin hitzartzea lehenetsiko da. 
* Hitzarmenean ibilguaren ertzetik gutxienez 10 m-rainoko tartea zehaztuko da.
* Tarte hori baso-sailek hartua badago, hitzarmenaren helburua izango da haltzadi bihurtzea, teknika 

erasotzailerik ez erabiltzea eta gutxienez kentzen den egurraren %25 lurrean uztea.
* Tarte horietan garatzen den edozein ekintza abuztuaren 15etik martxoaren 15era bitarte egin behar da, 

baso-faunako espezieen ziklo biologikoari ahalik eta gutxien eragiteko. 
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4. helburua: Bioaniztasunaren gaineko zuzeneko presioak murriztea, eta baliabide naturalen 

erabilera jasangarria bultzatzea

15. Ildo estrategikoa.  Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea

15.1.1. ekintza. Nekazari, baso-jabe eta abeltzainentzat informazio-gune bat eratzea, bioaniztasunaren 
kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren landa- eta ingurumen-neurriak eta 
aurreikusitako finantziazioa azaltzeko. 

15.1.1. ekintza. Nekazari, baso-jabe eta abeltzainentzat informazio-gune bat eratzea, bioaniztasunaren 
kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren landa- eta ingurumen-neurriak eta 
aurreikusitako finantziazioa azaltzeko. 

15.1.1. ekintza. Nekazari, baso-jabe eta abeltzainentzat informazio-gune bat eratzea, bioaniztasunaren 
kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren landa- eta ingurumen-neurriak eta 
aurreikusitako finantziazioa azaltzeko. 

15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea
15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea
15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea

15.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jardunbideak sustatzea.
15.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jardunbideak sustatzea.
15.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jardunbideak sustatzea.

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.1

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.1

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.1

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Nekazaritza-ustiategien jabeentzako aholkularitza hobetzeko, informazio-gune iraunkor bat ezarriko da, 
eta landa- eta ingurumen-neurriak hartzeko aukerei buruzko informazioa emango da haren bitartez, 
nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerak bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin 
bateratzeko eta haien esku-hartzea sustatzeko. 

Nekazaritza-ustiategien jabeentzako aholkularitza hobetzeko, informazio-gune iraunkor bat ezarriko da, 
eta landa- eta ingurumen-neurriak hartzeko aukerei buruzko informazioa emango da haren bitartez, 
nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerak bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin 
bateratzeko eta haien esku-hartzea sustatzeko. 

Nekazaritza-ustiategien jabeentzako aholkularitza hobetzeko, informazio-gune iraunkor bat ezarriko da, 
eta landa- eta ingurumen-neurriak hartzeko aukerei buruzko informazioa emango da haren bitartez, 
nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerak bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin 
bateratzeko eta haien esku-hartzea sustatzeko. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategien jabeei haien jarduera eta bioaniztasunaren kontserbazioa eta 
hobekuntza bateragarri egiteko aukerei buruzko  aholkua eta informazioa (ekintzak eta finantziazio-
bideak) emango zaie.

* Nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategien jabeei informazioa eta aholkua emango zaie haien ustiategietan 
gara ditzaketen landa- eta ingurumen-neurrien hautaketari eta kokalekuari buruz. 

* Ingurumen-kontratuak bultzatuko dira, larreak kontserbazio-egoera egokian mantentzeko eta 
abeltzaintza estentsiboak sortzen dituen  kanpo-efektu positiboak saritzeko. 

* Hitzarmenean zehaztutako mugen truke ordain bat emateko eta/edo jarduera sustatzeko formulak 
aztertuko dira. 

* Nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategien jabeei haien jarduera eta bioaniztasunaren kontserbazioa eta 
hobekuntza bateragarri egiteko aukerei buruzko  aholkua eta informazioa (ekintzak eta finantziazio-
bideak) emango zaie.

* Nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategien jabeei informazioa eta aholkua emango zaie haien ustiategietan 
gara ditzaketen landa- eta ingurumen-neurrien hautaketari eta kokalekuari buruz. 

* Ingurumen-kontratuak bultzatuko dira, larreak kontserbazio-egoera egokian mantentzeko eta 
abeltzaintza estentsiboak sortzen dituen  kanpo-efektu positiboak saritzeko. 

* Hitzarmenean zehaztutako mugen truke ordain bat emateko eta/edo jarduera sustatzeko formulak 
aztertuko dira. 

* Nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategien jabeei haien jarduera eta bioaniztasunaren kontserbazioa eta 
hobekuntza bateragarri egiteko aukerei buruzko  aholkua eta informazioa (ekintzak eta finantziazio-
bideak) emango zaie.

* Nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategien jabeei informazioa eta aholkua emango zaie haien ustiategietan 
gara ditzaketen landa- eta ingurumen-neurrien hautaketari eta kokalekuari buruz. 

* Ingurumen-kontratuak bultzatuko dira, larreak kontserbazio-egoera egokian mantentzeko eta 
abeltzaintza estentsiboak sortzen dituen  kanpo-efektu positiboak saritzeko. 

* Hitzarmenean zehaztutako mugen truke ordain bat emateko eta/edo jarduera sustatzeko formulak 
aztertuko dira. 
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15.1.2. ekintza. Lurraldeak ematen dituen zerbitzu ekosistemikoak mantentzea eta lehengoratzea 
sustatzeko, Ingurumen Zerbitzuengatik Ordaintzeko Sistema pilotu bat diseinatzea eta hura udalerrian 
txertatzeko bideragarritasuna ebaluatzea. 

15.1.2. ekintza. Lurraldeak ematen dituen zerbitzu ekosistemikoak mantentzea eta lehengoratzea 
sustatzeko, Ingurumen Zerbitzuengatik Ordaintzeko Sistema pilotu bat diseinatzea eta hura udalerrian 
txertatzeko bideragarritasuna ebaluatzea. 

15.1.2. ekintza. Lurraldeak ematen dituen zerbitzu ekosistemikoak mantentzea eta lehengoratzea 
sustatzeko, Ingurumen Zerbitzuengatik Ordaintzeko Sistema pilotu bat diseinatzea eta hura udalerrian 
txertatzeko bideragarritasuna ebaluatzea. 

15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea
15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea
15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea

15.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jardunbideak sustatzea.
15.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jardunbideak sustatzea.
15.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jardunbideak sustatzea.

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.7, P7.1

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.7, P7.1

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.7, P7.1

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Programa bat diseinatuko da, bioaniztasunaren kontserbazioari eta hobekuntzari dagokionez nekazaritza-
jarduerak sortzen dituen ingurumen-zerbitzuen ekoizpena balioesteko eta sustatzeko.  
Programa bat diseinatuko da, bioaniztasunaren kontserbazioari eta hobekuntzari dagokionez nekazaritza-
jarduerak sortzen dituen ingurumen-zerbitzuen ekoizpena balioesteko eta sustatzeko.  
Programa bat diseinatuko da, bioaniztasunaren kontserbazioari eta hobekuntzari dagokionez nekazaritza-
jarduerak sortzen dituen ingurumen-zerbitzuen ekoizpena balioesteko eta sustatzeko.  

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala
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15.1.3. ekintza. Nekazaritza-elkarteekin elkarlanean, eskualdean prestakuntza programa bat antolatzea 
landa- eta ingurumen-neurrietan eta nekazaritza-, abeltzaintza- eta baso-ustiategiek bioaniztasuna 
babesteko duten gaitasuna hobetzeko moduetan trebatzeko. 

15.1.3. ekintza. Nekazaritza-elkarteekin elkarlanean, eskualdean prestakuntza programa bat antolatzea 
landa- eta ingurumen-neurrietan eta nekazaritza-, abeltzaintza- eta baso-ustiategiek bioaniztasuna 
babesteko duten gaitasuna hobetzeko moduetan trebatzeko. 

15.1.3. ekintza. Nekazaritza-elkarteekin elkarlanean, eskualdean prestakuntza programa bat antolatzea 
landa- eta ingurumen-neurrietan eta nekazaritza-, abeltzaintza- eta baso-ustiategiek bioaniztasuna 
babesteko duten gaitasuna hobetzeko moduetan trebatzeko. 

15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea
15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea
15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea

15.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jardunbideak sustatzea.
15.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jardunbideak sustatzea.
15.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jardunbideak sustatzea.

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.7, P7.1 eta P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.7, P7.1 eta P7.3

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.7, P7.1 eta P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Udalaz gaindiko erakundeekin elkarlanean prestakuntza-ekitaldi bat antolatuko da, nekazaritza- eta 
abeltzaintza-ustiategien kudeaketa eta erabilera bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin 
bateragarria izatea lortzeko.

Udalaz gaindiko erakundeekin elkarlanean prestakuntza-ekitaldi bat antolatuko da, nekazaritza- eta 
abeltzaintza-ustiategien kudeaketa eta erabilera bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin 
bateragarria izatea lortzeko.

Udalaz gaindiko erakundeekin elkarlanean prestakuntza-ekitaldi bat antolatuko da, nekazaritza- eta 
abeltzaintza-ustiategien kudeaketa eta erabilera bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin 
bateragarria izatea lortzeko.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Programak gutxienez honako gai hauek landuko ditu: nekazaritza-jardueren ingurumen-inpaktua, uraren 
erabilera eraginkorra, lurzoruaren kontserbazioa, produktu agrokimikoen eta fitosanitarioen kontsumoa, 
nekazaritza-hondakinak eta landa- eta ingurumen-neurriak. 

* Programak gutxienez honako gai hauek landuko ditu: nekazaritza-jardueren ingurumen-inpaktua, uraren 
erabilera eraginkorra, lurzoruaren kontserbazioa, produktu agrokimikoen eta fitosanitarioen kontsumoa, 
nekazaritza-hondakinak eta landa- eta ingurumen-neurriak. 

* Programak gutxienez honako gai hauek landuko ditu: nekazaritza-jardueren ingurumen-inpaktua, uraren 
erabilera eraginkorra, lurzoruaren kontserbazioa, produktu agrokimikoen eta fitosanitarioen kontsumoa, 
nekazaritza-hondakinak eta landa- eta ingurumen-neurriak. 
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15.1.4. ekintza. Nekazaritza eta basogintza bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin 
bateratzen duten jardunbide egokien adibideak hedatzea udalaren web-orriaren bidez. 
15.1.4. ekintza. Nekazaritza eta basogintza bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin 
bateratzen duten jardunbide egokien adibideak hedatzea udalaren web-orriaren bidez. 
15.1.4. ekintza. Nekazaritza eta basogintza bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin 
bateratzen duten jardunbide egokien adibideak hedatzea udalaren web-orriaren bidez. 

15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea
15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea
15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea

15.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jardunbideak sustatzea.
15.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jardunbideak sustatzea.
15.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta kontserbazioarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jardunbideak sustatzea.

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.1

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.1

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.1

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Nekazaritza bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarri egiten duten jardunbide 
egokien adibideak hedatuko dira.
Nekazaritza bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarri egiten duten jardunbide 
egokien adibideak hedatuko dira.
Nekazaritza bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarri egiten duten jardunbide 
egokien adibideak hedatuko dira.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

 * Ikus 4.3.2. ekintza. * Ikus 4.3.2. ekintza. * Ikus 4.3.2. ekintza.
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15.2.1. ekintza. GFAri eskatzea basogintzako diru-laguntzak jasotzeko baldintzetako bat izatea 
ingurumen-konpromiso proportzionalak hartzea.
15.2.1. ekintza. GFAri eskatzea basogintzako diru-laguntzak jasotzeko baldintzetako bat izatea 
ingurumen-konpromiso proportzionalak hartzea.
15.2.1. ekintza. GFAri eskatzea basogintzako diru-laguntzak jasotzeko baldintzetako bat izatea 
ingurumen-konpromiso proportzionalak hartzea.

15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea
15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea
15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea

15.2. Helburu zehatza. Nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jarduerek bioaniztasunean dituzten 
inpaktu negatiboak murriztea, eta positiboak bultzatzea
15.2. Helburu zehatza. Nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jarduerek bioaniztasunean dituzten 
inpaktu negatiboak murriztea, eta positiboak bultzatzea
15.2. Helburu zehatza. Nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jarduerek bioaniztasunean dituzten 
inpaktu negatiboak murriztea, eta positiboak bultzatzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.1 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.1 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.1 eta P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Basogintzako diru-laguntzetan bioaniztasunaren hobekuntza eta kontserbazioa sar dadin bultzatuko da; 
hala, bada, diru-laguntzarekiko proportzionalak diren ingurumen-neurriak hartzea izango da laguntza 
jasotzeko baldintzetako bat.

Basogintzako diru-laguntzetan bioaniztasunaren hobekuntza eta kontserbazioa sar dadin bultzatuko da; 
hala, bada, diru-laguntzarekiko proportzionalak diren ingurumen-neurriak hartzea izango da laguntza 
jasotzeko baldintzetako bat.

Basogintzako diru-laguntzetan bioaniztasunaren hobekuntza eta kontserbazioa sar dadin bultzatuko da; 
hala, bada, diru-laguntzarekiko proportzionalak diren ingurumen-neurriak hartzea izango da laguntza 
jasotzeko baldintzetako bat.

Lehentasuna Epea Maiztasuna
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15.2.2. ekintza. GFAri eskatzea bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez ingurumen-irizpide argiak 
ezar ditzan basogintzako diru-laguntzetarako aginduetan.
15.2.2. ekintza. GFAri eskatzea bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez ingurumen-irizpide argiak 
ezar ditzan basogintzako diru-laguntzetarako aginduetan.
15.2.2. ekintza. GFAri eskatzea bioaniztasunaren kontserbazioari dagokionez ingurumen-irizpide argiak 
ezar ditzan basogintzako diru-laguntzetarako aginduetan.

15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea
15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea
15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea

15.2. Helburu zehatza. Nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jarduerek bioaniztasunean dituzten 
inpaktu negatiboak murriztea, eta positiboak bultzatzea
15.2. Helburu zehatza. Nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jarduerek bioaniztasunean dituzten 
inpaktu negatiboak murriztea, eta positiboak bultzatzea
15.2. Helburu zehatza. Nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jarduerek bioaniztasunean dituzten 
inpaktu negatiboak murriztea, eta positiboak bultzatzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.1 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.1 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.1 eta P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Jasangarritasunaren hobekuntza bultzatuko da, bioaniztasunari dagozkion irizpide argiak sartuz 
basogintzako diru-laguntzetarako aginduetan.
Jasangarritasunaren hobekuntza bultzatuko da, bioaniztasunari dagozkion irizpide argiak sartuz 
basogintzako diru-laguntzetarako aginduetan.
Jasangarritasunaren hobekuntza bultzatuko da, bioaniztasunari dagozkion irizpide argiak sartuz 
basogintzako diru-laguntzetarako aginduetan.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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15.2.3. ekintza. Errenteria Laborantza Transgenikorik Gabeko Eremua izendatzea. 15.2.3. ekintza. Errenteria Laborantza Transgenikorik Gabeko Eremua izendatzea. 15.2.3. ekintza. Errenteria Laborantza Transgenikorik Gabeko Eremua izendatzea. 

15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea
15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea
15. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 
nekazaritza-, abeltzaintza-, eta basogintza-jarduerak eta ereduak laguntzea

15.2. Helburu zehatza. Nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jarduerek bioaniztasunean dituzten 
inpaktu negatiboak murriztea, eta positiboak bultzatzea
15.2. Helburu zehatza. Nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jarduerek bioaniztasunean dituzten 
inpaktu negatiboak murriztea, eta positiboak bultzatzea
15.2. Helburu zehatza. Nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jarduerek bioaniztasunean dituzten 
inpaktu negatiboak murriztea, eta positiboak bultzatzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteria formalki Laborantza Transgenikorik Gabeko Eremua izendatzea, Eusko Jaurlaritzak 2007ko 
adierazpenean hartutako konpromisoak abiapuntutzat hartuz.
Errenteria formalki Laborantza Transgenikorik Gabeko Eremua izendatzea, Eusko Jaurlaritzak 2007ko 
adierazpenean hartutako konpromisoak abiapuntutzat hartuz.
Errenteria formalki Laborantza Transgenikorik Gabeko Eremua izendatzea, Eusko Jaurlaritzak 2007ko 
adierazpenean hartutako konpromisoak abiapuntutzat hartuz.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Errenterian genetikoki eraldatutako organismoak (GEO) sartzea eragozteko beharrezko neurriak hartzea 
sustatuko da. 

* GEOei eta haiek giza osasunean eta ingurumenean dituzten ondorioei buruzko komunikazioa sustatuko 
da. 

* Adierazpena publikoa izango da, eta honako betekizun hauek izango ditu:
-Udal jantoki publikoetan GEOrik ez erabiltzea. 
-Gune Libreen Sistemaren kudeaketan eta mantentze-lanetan GEOrik ez erabiltzea. 
-Nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jardueretan GEOen erabilera debekatzea. 

* Errenterian genetikoki eraldatutako organismoak (GEO) sartzea eragozteko beharrezko neurriak hartzea 
sustatuko da. 

* GEOei eta haiek giza osasunean eta ingurumenean dituzten ondorioei buruzko komunikazioa sustatuko 
da. 

* Adierazpena publikoa izango da, eta honako betekizun hauek izango ditu:
-Udal jantoki publikoetan GEOrik ez erabiltzea. 
-Gune Libreen Sistemaren kudeaketan eta mantentze-lanetan GEOrik ez erabiltzea. 
-Nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jardueretan GEOen erabilera debekatzea. 

* Errenterian genetikoki eraldatutako organismoak (GEO) sartzea eragozteko beharrezko neurriak hartzea 
sustatuko da. 

* GEOei eta haiek giza osasunean eta ingurumenean dituzten ondorioei buruzko komunikazioa sustatuko 
da. 

* Adierazpena publikoa izango da, eta honako betekizun hauek izango ditu:
-Udal jantoki publikoetan GEOrik ez erabiltzea. 
-Gune Libreen Sistemaren kudeaketan eta mantentze-lanetan GEOrik ez erabiltzea. 
-Nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-jardueretan GEOen erabilera debekatzea. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Txikia Berehalakoa Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea

16.1.1. ekintza. Azken urteotan udalerrian aplikatutako diru-laguntzetatik bioaniztasunarentzat 
kaltegarri izan direnak zenbatestea, irizpide estandarizatuak erabiliz. 
16.1.1. ekintza. Azken urteotan udalerrian aplikatutako diru-laguntzetatik bioaniztasunarentzat 
kaltegarri izan direnak zenbatestea, irizpide estandarizatuak erabiliz. 
16.1.1. ekintza. Azken urteotan udalerrian aplikatutako diru-laguntzetatik bioaniztasunarentzat 
kaltegarri izan direnak zenbatestea, irizpide estandarizatuak erabiliz. 

16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea

16.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren laguntza-programak identifikatzea, 
aldatzea edo pixkanaka ezabatzea eta pizgarri positiboak modu eraginkorrean txertatzea
16.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren laguntza-programak identifikatzea, 
aldatzea edo pixkanaka ezabatzea eta pizgarri positiboak modu eraginkorrean txertatzea
16.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren laguntza-programak identifikatzea, 
aldatzea edo pixkanaka ezabatzea eta pizgarri positiboak modu eraginkorrean txertatzea

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE:

TA 21: 
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenterian aplikatu diren diru-laguntza publikoetatik bioaniztasunarentzat kaltegarri izan direnak 
(nazioarteko estandarren arabera) zenbatetsiko dira. 
Errenterian aplikatu diren diru-laguntza publikoetatik bioaniztasunarentzat kaltegarri izan direnak 
(nazioarteko estandarren arabera) zenbatetsiko dira. 
Errenterian aplikatu diren diru-laguntza publikoetatik bioaniztasunarentzat kaltegarri izan direnak 
(nazioarteko estandarren arabera) zenbatetsiko dira. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Aldez aurretik bioaniztasuna galarazten duten jarduerak laguntzen edo sustatzen dituzten diru-laguntza 
lerroak identifikatuko dira. 

* Ebaluazioaren emaitzak erreferentziako balioekin alderatu behar dira.
* Azterketaren emaitzak argitara eman behar dira. (ikus 4.3.2. ekintza).

* Aldez aurretik bioaniztasuna galarazten duten jarduerak laguntzen edo sustatzen dituzten diru-laguntza 
lerroak identifikatuko dira. 

* Ebaluazioaren emaitzak erreferentziako balioekin alderatu behar dira.
* Azterketaren emaitzak argitara eman behar dira. (ikus 4.3.2. ekintza).

* Aldez aurretik bioaniztasuna galarazten duten jarduerak laguntzen edo sustatzen dituzten diru-laguntza 
lerroak identifikatuko dira. 

* Ebaluazioaren emaitzak erreferentziako balioekin alderatu behar dira.
* Azterketaren emaitzak argitara eman behar dira. (ikus 4.3.2. ekintza).
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16.1.2. ekintza. Azken urteotan udalerrian garatu eta aplikatu diren bioaniztasunarentzako pizgarri 
positiboen kopurua eta motak kalkulatzea, eta haien eraginkortasuna ebaluatzea. 
16.1.2. ekintza. Azken urteotan udalerrian garatu eta aplikatu diren bioaniztasunarentzako pizgarri 
positiboen kopurua eta motak kalkulatzea, eta haien eraginkortasuna ebaluatzea. 
16.1.2. ekintza. Azken urteotan udalerrian garatu eta aplikatu diren bioaniztasunarentzako pizgarri 
positiboen kopurua eta motak kalkulatzea, eta haien eraginkortasuna ebaluatzea. 

16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea

16.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren laguntza-programak identifikatzea, 
aldatzea edo pixkanaka ezabatzea eta pizgarri positiboak modu eraginkorrean txertatzea
16.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren laguntza-programak identifikatzea, 
aldatzea edo pixkanaka ezabatzea eta pizgarri positiboak modu eraginkorrean txertatzea
16.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren laguntza-programak identifikatzea, 
aldatzea edo pixkanaka ezabatzea eta pizgarri positiboak modu eraginkorrean txertatzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenterian aplikatu diren diru-laguntza publikoetatik bioaniztasunari mesede egin diotenen kalkulu 
ekonomiko bat egingo da, eta haien eraginkortasuna aztertuko da, bioaniztasunaren kontserbazio-egoera 
hobetzeko ezarri diren helburuen eta lortutako emaitzen arabera.

Errenterian aplikatu diren diru-laguntza publikoetatik bioaniztasunari mesede egin diotenen kalkulu 
ekonomiko bat egingo da, eta haien eraginkortasuna aztertuko da, bioaniztasunaren kontserbazio-egoera 
hobetzeko ezarri diren helburuen eta lortutako emaitzen arabera.

Errenterian aplikatu diren diru-laguntza publikoetatik bioaniztasunari mesede egin diotenen kalkulu 
ekonomiko bat egingo da, eta haien eraginkortasuna aztertuko da, bioaniztasunaren kontserbazio-egoera 
hobetzeko ezarri diren helburuen eta lortutako emaitzen arabera.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Azterketaren emaitzak argitara emango dira. (ikus 4.3.2. ekintza).* Azterketaren emaitzak argitara emango dira. (ikus 4.3.2. ekintza).* Azterketaren emaitzak argitara emango dira. (ikus 4.3.2. ekintza).
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16.1.3. ekintza. Lehentasunezko ekintza-planak egiteko eskatzea GFAri eta Eusko Jaurlaritzari, 
bioaniztasunarentzat kaltegarri diren identifikatutako diru-laguntzak ezabatzeko edo aldatzeko eta 
pizgarri positibo berriak garatu eta aplikatzeko.

16.1.3. ekintza. Lehentasunezko ekintza-planak egiteko eskatzea GFAri eta Eusko Jaurlaritzari, 
bioaniztasunarentzat kaltegarri diren identifikatutako diru-laguntzak ezabatzeko edo aldatzeko eta 
pizgarri positibo berriak garatu eta aplikatzeko.

16.1.3. ekintza. Lehentasunezko ekintza-planak egiteko eskatzea GFAri eta Eusko Jaurlaritzari, 
bioaniztasunarentzat kaltegarri diren identifikatutako diru-laguntzak ezabatzeko edo aldatzeko eta 
pizgarri positibo berriak garatu eta aplikatzeko.

16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea

16.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren laguntza-programak identifikatzea, 
aldatzea edo pixkanaka ezabatzea eta pizgarri positiboak modu eraginkorrean txertatzea
16.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren laguntza-programak identifikatzea, 
aldatzea edo pixkanaka ezabatzea eta pizgarri positiboak modu eraginkorrean txertatzea
16.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren laguntza-programak identifikatzea, 
aldatzea edo pixkanaka ezabatzea eta pizgarri positiboak modu eraginkorrean txertatzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren diru-laguntza publikoak ezabatu egingo dira pixkanaka, eta 
bioaniztasuna kontserbatzen laguntzen duten programekin ordezkatuko dira, Euskal Herriko Natura 
Babesteko 16/1994 Legeari eta Europako habitat naturalak eta basoko fauna eta flora babesteari buruzko 
43/92/EE eta Hegaztiei buruzko 2009/147/EE zuzentarauei jarraikiz.

Bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren diru-laguntza publikoak ezabatu egingo dira pixkanaka, eta 
bioaniztasuna kontserbatzen laguntzen duten programekin ordezkatuko dira, Euskal Herriko Natura 
Babesteko 16/1994 Legeari eta Europako habitat naturalak eta basoko fauna eta flora babesteari buruzko 
43/92/EE eta Hegaztiei buruzko 2009/147/EE zuzentarauei jarraikiz.

Bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren diru-laguntza publikoak ezabatu egingo dira pixkanaka, eta 
bioaniztasuna kontserbatzen laguntzen duten programekin ordezkatuko dira, Euskal Herriko Natura 
Babesteko 16/1994 Legeari eta Europako habitat naturalak eta basoko fauna eta flora babesteari buruzko 
43/92/EE eta Hegaztiei buruzko 2009/147/EE zuzentarauei jarraikiz.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Neurri hau aplikatzeko, 16.1.1 ekintzaren bidez lortutako emaitzak erabiliko dira. * Neurri hau aplikatzeko, 16.1.1 ekintzaren bidez lortutako emaitzak erabiliko dira. * Neurri hau aplikatzeko, 16.1.1 ekintzaren bidez lortutako emaitzak erabiliko dira. 
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16.1.4. ekintza. Agrosistemetako bioaniztasuna mantentzeari dagokionez aldaketa kaltegarria eragiten 
duten laborantzen diru-laguntzak berariaz ezabatzeko eskatzea GFAri.  
16.1.4. ekintza. Agrosistemetako bioaniztasuna mantentzeari dagokionez aldaketa kaltegarria eragiten 
duten laborantzen diru-laguntzak berariaz ezabatzeko eskatzea GFAri.  
16.1.4. ekintza. Agrosistemetako bioaniztasuna mantentzeari dagokionez aldaketa kaltegarria eragiten 
duten laborantzen diru-laguntzak berariaz ezabatzeko eskatzea GFAri.  

16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea

16.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren laguntza-programak identifikatzea, 
aldatzea edo pixkanaka ezabatzea eta pizgarri positiboak modu eraginkorrean txertatzea
16.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren laguntza-programak identifikatzea, 
aldatzea edo pixkanaka ezabatzea eta pizgarri positiboak modu eraginkorrean txertatzea
16.1. Helburu zehatza. Bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren laguntza-programak identifikatzea, 
aldatzea edo pixkanaka ezabatzea eta pizgarri positiboak modu eraginkorrean txertatzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1, P1.2
- L.E.5, P5.1
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

GFAri formalki eta justifikatuz eskatuko zaio bioaniztasunaren berreskurapena eta hobekuntza galarazten 
edo mugatzen duten nekazaritza- edo basogintza-ekoizpenen diru-laguntzak ezabatzeko.
GFAri formalki eta justifikatuz eskatuko zaio bioaniztasunaren berreskurapena eta hobekuntza galarazten 
edo mugatzen duten nekazaritza- edo basogintza-ekoizpenen diru-laguntzak ezabatzeko.
GFAri formalki eta justifikatuz eskatuko zaio bioaniztasunaren berreskurapena eta hobekuntza galarazten 
edo mugatzen duten nekazaritza- edo basogintza-ekoizpenen diru-laguntzak ezabatzeko.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Berariaz aztertuko dira monolaborantzak eta ekoizpen intentsiboak sustatzen dituzten diru-laguntzak. 
* Halaber, bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren ekintzen diru-

laguntzak birbideratzea sustatuko da, 16.1.3. neurrian zehaztutakoaren arabera.

* Berariaz aztertuko dira monolaborantzak eta ekoizpen intentsiboak sustatzen dituzten diru-laguntzak. 
* Halaber, bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren ekintzen diru-

laguntzak birbideratzea sustatuko da, 16.1.3. neurrian zehaztutakoaren arabera.

* Berariaz aztertuko dira monolaborantzak eta ekoizpen intentsiboak sustatzen dituzten diru-laguntzak. 
* Halaber, bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren ekintzen diru-

laguntzak birbideratzea sustatuko da, 16.1.3. neurrian zehaztutakoaren arabera.
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16.2.1. ekintza. Udalerriko sektore ekonomiko nagusiak eta bioaniztasunean duten inpaktua 
identifikatzea, eta neurriak proposatzea beharrezkoa denean haien ondorioak arintzeko. 
16.2.1. ekintza. Udalerriko sektore ekonomiko nagusiak eta bioaniztasunean duten inpaktua 
identifikatzea, eta neurriak proposatzea beharrezkoa denean haien ondorioak arintzeko. 
16.2.1. ekintza. Udalerriko sektore ekonomiko nagusiak eta bioaniztasunean duten inpaktua 
identifikatzea, eta neurriak proposatzea beharrezkoa denean haien ondorioak arintzeko. 

16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea

16.2. Helburu zehatza. Ingurumen-erantzukizunaren printzipioa aplikatzea, bioaniztasunean eragiten 
diren inpaktu negatiboak arintzeko edo konpentsatzeko
16.2. Helburu zehatza. Ingurumen-erantzukizunaren printzipioa aplikatzea, bioaniztasunean eragiten 
diren inpaktu negatiboak arintzeko edo konpentsatzeko
16.2. Helburu zehatza. Ingurumen-erantzukizunaren printzipioa aplikatzea, bioaniztasunean eragiten 
diren inpaktu negatiboak arintzeko edo konpentsatzeko

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenteriako sektore ekonomiko nagusiak identifikatuko dira, eta ebaluatu eta zenbatetsi egingo da 
bioaniztasunean eragiten duten inpaktua, Ingurumen Erantzukizunari buruzko 26/2007 Legean 
xedatutakoaren arabera.  

Errenteriako sektore ekonomiko nagusiak identifikatuko dira, eta ebaluatu eta zenbatetsi egingo da 
bioaniztasunean eragiten duten inpaktua, Ingurumen Erantzukizunari buruzko 26/2007 Legean 
xedatutakoaren arabera.  

Errenteriako sektore ekonomiko nagusiak identifikatuko dira, eta ebaluatu eta zenbatetsi egingo da 
bioaniztasunean eragiten duten inpaktua, Ingurumen Erantzukizunari buruzko 26/2007 Legean 
xedatutakoaren arabera.  
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16.2.2. ekintza. Planek edo proiektuek bioaniztasunean eragindako ingurumen-inpaktuak 
konpentsatzeko bideak ezartzea.  
16.2.2. ekintza. Planek edo proiektuek bioaniztasunean eragindako ingurumen-inpaktuak 
konpentsatzeko bideak ezartzea.  
16.2.2. ekintza. Planek edo proiektuek bioaniztasunean eragindako ingurumen-inpaktuak 
konpentsatzeko bideak ezartzea.  

16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea

16.2. Helburu zehatza. Ingurumen-erantzukizunaren printzipioa aplikatzea, bioaniztasunean eragiten 
diren inpaktu negatiboak arintzeko edo konpentsatzeko
16.2. Helburu zehatza. Ingurumen-erantzukizunaren printzipioa aplikatzea, bioaniztasunean eragiten 
diren inpaktu negatiboak arintzeko edo konpentsatzeko
16.2. Helburu zehatza. Ingurumen-erantzukizunaren printzipioa aplikatzea, bioaniztasunean eragiten 
diren inpaktu negatiboak arintzeko edo konpentsatzeko

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.7, P7.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.7, P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Udalerrian garatzen diren planek, proiektuek eta jarduera ekonomikoek eragindako kalteengatik 
konpentsazioak eskatzeko eta aplikatzeko bideak ezarriko dira, Ingurumen Erantzukizunari buruzko 
26/2007 Legean xedatutakoaren arabera.

Udalerrian garatzen diren planek, proiektuek eta jarduera ekonomikoek eragindako kalteengatik 
konpentsazioak eskatzeko eta aplikatzeko bideak ezarriko dira, Ingurumen Erantzukizunari buruzko 
26/2007 Legean xedatutakoaren arabera.

Udalerrian garatzen diren planek, proiektuek eta jarduera ekonomikoek eragindako kalteengatik 
konpentsazioak eskatzeko eta aplikatzeko bideak ezarriko dira, Ingurumen Erantzukizunari buruzko 
26/2007 Legean xedatutakoaren arabera.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Habitat naturalak edo erdinaturalak eraldatu edo narriatzen dituzten plan, proiektu eta jarduera 
ekonomikoei udal zergen sistema bat aplikatuko zaie. 

* Sistema moldagarria eta gardena ezarriko da, zerga horiekin bildutakoa hobekuntza ekologikorako edo 
bioaniztasunerako intereseko eremuak lehengoratzeko erabiltzen dela bermatzeko. 

* Ingurumen-inpaktua saihestezina denean, ingurumena berreskuratzea edo eremu narriatuen espazio 
alternatiboak sortzea helburu duen alternatiba bat garatuko da. 

* Habitat naturalak edo erdinaturalak eraldatu edo narriatzen dituzten plan, proiektu eta jarduera 
ekonomikoei udal zergen sistema bat aplikatuko zaie. 

* Sistema moldagarria eta gardena ezarriko da, zerga horiekin bildutakoa hobekuntza ekologikorako edo 
bioaniztasunerako intereseko eremuak lehengoratzeko erabiltzen dela bermatzeko. 

* Ingurumen-inpaktua saihestezina denean, ingurumena berreskuratzea edo eremu narriatuen espazio 
alternatiboak sortzea helburu duen alternatiba bat garatuko da. 

* Habitat naturalak edo erdinaturalak eraldatu edo narriatzen dituzten plan, proiektu eta jarduera 
ekonomikoei udal zergen sistema bat aplikatuko zaie. 

* Sistema moldagarria eta gardena ezarriko da, zerga horiekin bildutakoa hobekuntza ekologikorako edo 
bioaniztasunerako intereseko eremuak lehengoratzeko erabiltzen dela bermatzeko. 

* Ingurumen-inpaktua saihestezina denean, ingurumena berreskuratzea edo eremu narriatuen espazio 
alternatiboak sortzea helburu duen alternatiba bat garatuko da. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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Eusko Jaurlaritza

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategiaren Ekintza Plana

122



16.3.1. ekintza. Administrazio eskudunei eskatzea lurrak lekuan bertan kontrolatzeko eta ingurumen-
inpaktuari buruzko adierazpenetan ezarritako neurri zuzentzaileen eraginkortasuna ebaluatzeko.
16.3.1. ekintza. Administrazio eskudunei eskatzea lurrak lekuan bertan kontrolatzeko eta ingurumen-
inpaktuari buruzko adierazpenetan ezarritako neurri zuzentzaileen eraginkortasuna ebaluatzeko.
16.3.1. ekintza. Administrazio eskudunei eskatzea lurrak lekuan bertan kontrolatzeko eta ingurumen-
inpaktuari buruzko adierazpenetan ezarritako neurri zuzentzaileen eraginkortasuna ebaluatzeko.

16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea

16.3. Helburu zehatza. Baimendutako jarduerei dagokienez, bioaniztasunari lotuta bete behar dituzten 
baldintzei lekuan bertan egiten zaien kontrola hobetzea
16.3. Helburu zehatza. Baimendutako jarduerei dagokienez, bioaniztasunari lotuta bete behar dituzten 
baldintzei lekuan bertan egiten zaien kontrola hobetzea
16.3. Helburu zehatza. Baimendutako jarduerei dagokienez, bioaniztasunari lotuta bete behar dituzten 
baldintzei lekuan bertan egiten zaien kontrola hobetzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.7, P7.1, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.7, P7.1, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.7, P7.1, P7.2 eta P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Ingurumen-inpaktuari buruzko adierazpenetan ezarritako neurri zuzentzaileak benetan kontrolatzeko eta 
haien eraginkortasuna ebaluatzeko eskatuko zaie administrazio eskudunei.
Ingurumen-inpaktuari buruzko adierazpenetan ezarritako neurri zuzentzaileak benetan kontrolatzeko eta 
haien eraginkortasuna ebaluatzeko eskatuko zaie administrazio eskudunei.
Ingurumen-inpaktuari buruzko adierazpenetan ezarritako neurri zuzentzaileak benetan kontrolatzeko eta 
haien eraginkortasuna ebaluatzeko eskatuko zaie administrazio eskudunei.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Espainiako Gobernua
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16.3.2. ekintza. Udaltzaingoarentzat berariazko prestakuntza-programa bat ezartzea, naturaren 
kontserbazioarekin lotutako legeria betetzen dela zaintzea xede duena. 
16.3.2. ekintza. Udaltzaingoarentzat berariazko prestakuntza-programa bat ezartzea, naturaren 
kontserbazioarekin lotutako legeria betetzen dela zaintzea xede duena. 
16.3.2. ekintza. Udaltzaingoarentzat berariazko prestakuntza-programa bat ezartzea, naturaren 
kontserbazioarekin lotutako legeria betetzen dela zaintzea xede duena. 

16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea

16.3. Helburu zehatza. Baimendutako jarduerei dagokienez, bioaniztasunari lotuta bete behar dituzten 
baldintzei lekuan bertan egiten zaien kontrola hobetzea
16.3. Helburu zehatza. Baimendutako jarduerei dagokienez, bioaniztasunari lotuta bete behar dituzten 
baldintzei lekuan bertan egiten zaien kontrola hobetzea
16.3. Helburu zehatza. Baimendutako jarduerei dagokienez, bioaniztasunari lotuta bete behar dituzten 
baldintzei lekuan bertan egiten zaien kontrola hobetzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.2, P2.2
- L.E.7, P7.1 eta P7.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.2, P2.2
- L.E.7, P7.1 eta P7.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.2, P2.2
- L.E.7, P7.1 eta P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Indarrean dagoen bioaniztasunari buruzko legeria betetzeko udalak egiten duen kontrolari eta 
segimenduari dagokionez,  haren kudeaketa publikoa eraginkorragoa izateko hobetu egingo da 
udaltzaingoaren gaitasun teknikoa. 

Indarrean dagoen bioaniztasunari buruzko legeria betetzeko udalak egiten duen kontrolari eta 
segimenduari dagokionez,  haren kudeaketa publikoa eraginkorragoa izateko hobetu egingo da 
udaltzaingoaren gaitasun teknikoa. 

Indarrean dagoen bioaniztasunari buruzko legeria betetzeko udalak egiten duen kontrolari eta 
segimenduari dagokionez,  haren kudeaketa publikoa eraginkorragoa izateko hobetu egingo da 
udaltzaingoaren gaitasun teknikoa. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Gaien lehentasuna udalaren helburuen arabera eta udaltzaingoaren prestakuntza-beharren arabera 
ezarriko da. 

* Ezarritako lehentasunen arabera, erraztu egingo da prestakuntza ikastaro presentzial eta ez 
presentzialetan parte hartzea.

* Gaien lehentasuna udalaren helburuen arabera eta udaltzaingoaren prestakuntza-beharren arabera 
ezarriko da. 

* Ezarritako lehentasunen arabera, erraztu egingo da prestakuntza ikastaro presentzial eta ez 
presentzialetan parte hartzea.

* Gaien lehentasuna udalaren helburuen arabera eta udaltzaingoaren prestakuntza-beharren arabera 
ezarriko da. 

* Ezarritako lehentasunen arabera, erraztu egingo da prestakuntza ikastaro presentzial eta ez 
presentzialetan parte hartzea.

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Iraunkorra

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk
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16.3.3. ekintza. Gutxienez baldintzapean baimendutako jardueren eta ukatutako jardueren %50 
betetzen dela lekuan bertan egiaztatzea. 
16.3.3. ekintza. Gutxienez baldintzapean baimendutako jardueren eta ukatutako jardueren %50 
betetzen dela lekuan bertan egiaztatzea. 
16.3.3. ekintza. Gutxienez baldintzapean baimendutako jardueren eta ukatutako jardueren %50 
betetzen dela lekuan bertan egiaztatzea. 

16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea16. Ildo estrategikoa. Bioaniztasunari eragindako inpaktu negatiboak arintzea eta konpentsatzea

16.3. Helburu zehatza. Baimendutako jarduerei dagokienez, bioaniztasunari lotuta bete behar dituzten 
baldintzei lekuan bertan egiten zaien kontrola hobetzea
16.3. Helburu zehatza. Baimendutako jarduerei dagokienez, bioaniztasunari lotuta bete behar dituzten 
baldintzei lekuan bertan egiten zaien kontrola hobetzea
16.3. Helburu zehatza. Baimendutako jarduerei dagokienez, bioaniztasunari lotuta bete behar dituzten 
baldintzei lekuan bertan egiten zaien kontrola hobetzea

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.7. P7.1 eta P7.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.7. P7.1 eta P7.2

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.1
- L.E.7. P7.1 eta P7.2

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Ingurumen-baldintzak dituzten jarduera baimenduen eta ukatutako jardueren kontrola eta segimendua 
areagotu egingo da.
Ingurumen-baldintzak dituzten jarduera baimenduen eta ukatutako jardueren kontrola eta segimendua 
areagotu egingo da.
Ingurumen-baldintzak dituzten jarduera baimenduen eta ukatutako jardueren kontrola eta segimendua 
areagotu egingo da.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Bioaniztasunean eragin potentzial handiena duten espedienteak lehenetsiko dira. 
* Natura-ingurunean ausazko eta ohiko kontrolak ezarriko dira, bioaniztasunari kalte egiten dioten 

baimenik gabeko jarduerak identifikatzeko.  

* Bioaniztasunean eragin potentzial handiena duten espedienteak lehenetsiko dira. 
* Natura-ingurunean ausazko eta ohiko kontrolak ezarriko dira, bioaniztasunari kalte egiten dioten 

baimenik gabeko jarduerak identifikatzeko.  

* Bioaniztasunean eragin potentzial handiena duten espedienteak lehenetsiko dira. 
* Natura-ingurunean ausazko eta ohiko kontrolak ezarriko dira, bioaniztasunari kalte egiten dioten 

baimenik gabeko jarduerak identifikatzeko.  

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Motza Iraunkorra

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Udaltzaingoa
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17. Ildo estrategikoa. Espezie exotiko inbaditzaileek bioaniztasunean duten inpaktua murriztea

17.1.1. ekintza. Eusko Jaurlaritzarekin eta GFArekin elkarlan aktiboan jardutea espezie exotiko 
inbaditzailerik ez sartzeko neurriak aplikatzeko, bai eta espezie horiek ezabatzeko eta kontrolatzeko 
programetan ere. 

17.1.1. ekintza. Eusko Jaurlaritzarekin eta GFArekin elkarlan aktiboan jardutea espezie exotiko 
inbaditzailerik ez sartzeko neurriak aplikatzeko, bai eta espezie horiek ezabatzeko eta kontrolatzeko 
programetan ere. 

17.1.1. ekintza. Eusko Jaurlaritzarekin eta GFArekin elkarlan aktiboan jardutea espezie exotiko 
inbaditzailerik ez sartzeko neurriak aplikatzeko, bai eta espezie horiek ezabatzeko eta kontrolatzeko 
programetan ere. 

17. Ildo estrategikoa. Espezie exotiko inbaditzaileek bioaniztasunean duten inpaktua murriztea17. Ildo estrategikoa. Espezie exotiko inbaditzaileek bioaniztasunean duten inpaktua murriztea17. Ildo estrategikoa. Espezie exotiko inbaditzaileek bioaniztasunean duten inpaktua murriztea

17.1. Helburu zehatza. Neurri aktiboak garatzea udalerriko espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta/
edo kontrolatzeko
17.1. Helburu zehatza. Neurri aktiboak garatzea udalerriko espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta/
edo kontrolatzeko
17.1. Helburu zehatza. Neurri aktiboak garatzea udalerriko espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta/
edo kontrolatzeko

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.6, P6.2 eta P6.4
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.6, P6.2 eta P6.4
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.6, P6.2 eta P6.4
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Errenterian garatzen diren espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta kontrolatzeko programetan beste 
administrazio batzuekin elkarlan aktiboan jardungo da. 
Errenterian garatzen diren espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta kontrolatzeko programetan beste 
administrazio batzuekin elkarlan aktiboan jardungo da. 
Errenterian garatzen diren espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta kontrolatzeko programetan beste 
administrazio batzuekin elkarlan aktiboan jardungo da. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Koordinazioa eta elkarlana errazteko, komunikazio arina ezarriko da programa horien administrazio-
arduradunekin. 

* Eskuragarri jarriko da programen jomuga diren espezieen lokalizazioari eta presentziari buruzko 
informazio guztia, bai eta lan-metodologien inguruko gomendioak ere, aldez aurreko esperientziarik 
egonez gero.  

* Koordinazioa eta elkarlana errazteko, komunikazio arina ezarriko da programa horien administrazio-
arduradunekin. 

* Eskuragarri jarriko da programen jomuga diren espezieen lokalizazioari eta presentziari buruzko 
informazio guztia, bai eta lan-metodologien inguruko gomendioak ere, aldez aurreko esperientziarik 
egonez gero.  

* Koordinazioa eta elkarlana errazteko, komunikazio arina ezarriko da programa horien administrazio-
arduradunekin. 

* Eskuragarri jarriko da programen jomuga diren espezieen lokalizazioari eta presentziari buruzko 
informazio guztia, bai eta lan-metodologien inguruko gomendioak ere, aldez aurreko esperientziarik 
egonez gero.  

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Handia Berehalakoa Iraunkorra

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Ingurumeneko eta Mendietako 
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17.1.2. ekintza. Errenteriako espezie inbaditzaileen aurkako Ekintza Plana idaztea, onartzea eta abian 
jartzea. Plan horretan, espezie eta jarduera arriskutsuak kudeatzeko eta erabiltzeko gidalerroak ezartzea, 
haiek ugaltzea saihesteko, murrizteko edo ezabatzeko.   

17.1.2. ekintza. Errenteriako espezie inbaditzaileen aurkako Ekintza Plana idaztea, onartzea eta abian 
jartzea. Plan horretan, espezie eta jarduera arriskutsuak kudeatzeko eta erabiltzeko gidalerroak ezartzea, 
haiek ugaltzea saihesteko, murrizteko edo ezabatzeko.   

17.1.2. ekintza. Errenteriako espezie inbaditzaileen aurkako Ekintza Plana idaztea, onartzea eta abian 
jartzea. Plan horretan, espezie eta jarduera arriskutsuak kudeatzeko eta erabiltzeko gidalerroak ezartzea, 
haiek ugaltzea saihesteko, murrizteko edo ezabatzeko.   

17. Ildo estrategikoa. Espezie exotiko inbaditzaileek bioaniztasunean duten inpaktua murriztea17. Ildo estrategikoa. Espezie exotiko inbaditzaileek bioaniztasunean duten inpaktua murriztea17. Ildo estrategikoa. Espezie exotiko inbaditzaileek bioaniztasunean duten inpaktua murriztea

17.1. Helburu zehatza. Neurri aktiboak garatzea udalerriko espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta/
edo kontrolatzeko
17.1. Helburu zehatza. Neurri aktiboak garatzea udalerriko espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta/
edo kontrolatzeko
17.1. Helburu zehatza. Neurri aktiboak garatzea udalerriko espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta/
edo kontrolatzeko

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.2 eta P6.4
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.2 eta P6.4
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.5, P5.1
- L.E.6, P6.2 eta P6.4
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Lan-ildo argia eta lehenetsia ezarriko da Errenteriako espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta 
kontrolatzeko. 
Lan-ildo argia eta lehenetsia ezarriko da Errenteriako espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta 
kontrolatzeko. 
Lan-ildo argia eta lehenetsia ezarriko da Errenteriako espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta 
kontrolatzeko. 

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Planak, besteak beste, honako espezie hauen inguruko ekintzak lehenetsiko ditu: Robinia pseudoacacia , 
Quercus rubra eta Fallopia japonica.

* Berariaz sartuko da planean baso-habitatetan eta ibai-sistemetan dauden flora aloktonoko espezieak 
lokalizatzea eta ezabatzea. 

* Espeziearen ezaugarrien eta haren kokalekuaren arabera ezarriko dira hura ezabatzeko eta kontrolatzeko 
metodoak. 

* Beharrezko prebentzio-neurriak ezarriko dira eremu berrietan sartzea edo zabaltzea eragozteko. 
* Eusko Jaurlaritzari eta GFAri igorriko zaie plana, haren berri izan dezaten. 
* Planaren barruan, espezie exotiko inbaditzaileen egoeraren eta joeraren segimendua egiteko programa 

bat sartuko da,  bost urtetik behin eratu beharrekoa.  
* Argitara emango dira bai plana, bai segimendu-programaren emaitzak (ikus 4.3.2. ekintza).

* Planak, besteak beste, honako espezie hauen inguruko ekintzak lehenetsiko ditu: Robinia pseudoacacia , 
Quercus rubra eta Fallopia japonica.

* Berariaz sartuko da planean baso-habitatetan eta ibai-sistemetan dauden flora aloktonoko espezieak 
lokalizatzea eta ezabatzea. 

* Espeziearen ezaugarrien eta haren kokalekuaren arabera ezarriko dira hura ezabatzeko eta kontrolatzeko 
metodoak. 

* Beharrezko prebentzio-neurriak ezarriko dira eremu berrietan sartzea edo zabaltzea eragozteko. 
* Eusko Jaurlaritzari eta GFAri igorriko zaie plana, haren berri izan dezaten. 
* Planaren barruan, espezie exotiko inbaditzaileen egoeraren eta joeraren segimendua egiteko programa 

bat sartuko da,  bost urtetik behin eratu beharrekoa.  
* Argitara emango dira bai plana, bai segimendu-programaren emaitzak (ikus 4.3.2. ekintza).

* Planak, besteak beste, honako espezie hauen inguruko ekintzak lehenetsiko ditu: Robinia pseudoacacia , 
Quercus rubra eta Fallopia japonica.

* Berariaz sartuko da planean baso-habitatetan eta ibai-sistemetan dauden flora aloktonoko espezieak 
lokalizatzea eta ezabatzea. 

* Espeziearen ezaugarrien eta haren kokalekuaren arabera ezarriko dira hura ezabatzeko eta kontrolatzeko 
metodoak. 

* Beharrezko prebentzio-neurriak ezarriko dira eremu berrietan sartzea edo zabaltzea eragozteko. 
* Eusko Jaurlaritzari eta GFAri igorriko zaie plana, haren berri izan dezaten. 
* Planaren barruan, espezie exotiko inbaditzaileen egoeraren eta joeraren segimendua egiteko programa 

bat sartuko da,  bost urtetik behin eratu beharrekoa.  
* Argitara emango dira bai plana, bai segimendu-programaren emaitzak (ikus 4.3.2. ekintza).
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17.1.3. ekintza. Lurrak mugitu edo inerteen bidezko betelana egiteko baimena emateko baldintza gisa 
landare-berritze proiektu bat onartzea Udal Zerbitzuek.
17.1.3. ekintza. Lurrak mugitu edo inerteen bidezko betelana egiteko baimena emateko baldintza gisa 
landare-berritze proiektu bat onartzea Udal Zerbitzuek.
17.1.3. ekintza. Lurrak mugitu edo inerteen bidezko betelana egiteko baimena emateko baldintza gisa 
landare-berritze proiektu bat onartzea Udal Zerbitzuek.

17. Ildo estrategikoa. Espezie exotiko inbaditzaileek bioaniztasunean duten inpaktua murriztea17. Ildo estrategikoa. Espezie exotiko inbaditzaileek bioaniztasunean duten inpaktua murriztea17. Ildo estrategikoa. Espezie exotiko inbaditzaileek bioaniztasunean duten inpaktua murriztea

17.1. Helburu zehatza. Neurri aktiboak garatzea udalerriko espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta/
edo kontrolatzeko
17.1. Helburu zehatza. Neurri aktiboak garatzea udalerriko espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta/
edo kontrolatzeko
17.1. Helburu zehatza. Neurri aktiboak garatzea udalerriko espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta/
edo kontrolatzeko

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.6, P6.2 eta P6.4
- L.E.7, P7.1, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.6, P6.2 eta P6.4
- L.E.7, P7.1, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE: 

- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.3, P3.5
- L.E.6, P6.2 eta P6.4
- L.E.7, P7.1, P7.2 eta P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Udalaren administrazio-ekintza hobetuko da, espezie exotiko inbaditzaileak sartzen edo zabaltzea eta 
finkatzea errazten duten jarduerak kontrolatzeko, eta, beraz, arrisku hori minimizatzeko.
Udalaren administrazio-ekintza hobetuko da, espezie exotiko inbaditzaileak sartzen edo zabaltzea eta 
finkatzea errazten duten jarduerak kontrolatzeko, eta, beraz, arrisku hori minimizatzeko.
Udalaren administrazio-ekintza hobetuko da, espezie exotiko inbaditzaileak sartzen edo zabaltzea eta 
finkatzea errazten duten jarduerak kontrolatzeko, eta, beraz, arrisku hori minimizatzeko.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Landare-berritze proiektuek kontuan hartu behar dute eremu horretako landaredi potentziala.
* Landaketan, forma geometrikoak eta landareen banaketa erregularra saihestuko dira.
* Bertako basoak berreskuratzeko ekintzetan erabiltzen den landareak jatorrizko ziurtagiriaren bermea 

izan behar du, beste lurralde batzuetako landareen kutsadura genetikoen arazoak saihesteko.
* Eremu honetan ezingo da ganadua sartu edo egon.
* Inguruko itxitura jarri behar izanez gero, alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da 

alanbre ziztaduna, itxituraren oinarrian izan ezik. 

* Landare-berritze proiektuek kontuan hartu behar dute eremu horretako landaredi potentziala.
* Landaketan, forma geometrikoak eta landareen banaketa erregularra saihestuko dira.
* Bertako basoak berreskuratzeko ekintzetan erabiltzen den landareak jatorrizko ziurtagiriaren bermea 

izan behar du, beste lurralde batzuetako landareen kutsadura genetikoen arazoak saihesteko.
* Eremu honetan ezingo da ganadua sartu edo egon.
* Inguruko itxitura jarri behar izanez gero, alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da 

alanbre ziztaduna, itxituraren oinarrian izan ezik. 

* Landare-berritze proiektuek kontuan hartu behar dute eremu horretako landaredi potentziala.
* Landaketan, forma geometrikoak eta landareen banaketa erregularra saihestuko dira.
* Bertako basoak berreskuratzeko ekintzetan erabiltzen den landareak jatorrizko ziurtagiriaren bermea 

izan behar du, beste lurralde batzuetako landareen kutsadura genetikoen arazoak saihesteko.
* Eremu honetan ezingo da ganadua sartu edo egon.
* Inguruko itxitura jarri behar izanez gero, alanbrezko sare karratu bat erabiliko da. Saihestu egingo da 

alanbre ziztaduna, itxituraren oinarrian izan ezik. 
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17.1.4. ekintza. GFAri eskatzea ezezkoa eman diezaien arrain-hazkuntzaren eta ehizaren helburuetarako 
espezie exotikoak nahiz genotipo aloktonodunak sartzeko, birsartzeko edo birpopulatzeko baimen-
eskaerei.  

17.1.4. ekintza. GFAri eskatzea ezezkoa eman diezaien arrain-hazkuntzaren eta ehizaren helburuetarako 
espezie exotikoak nahiz genotipo aloktonodunak sartzeko, birsartzeko edo birpopulatzeko baimen-
eskaerei.  

17.1.4. ekintza. GFAri eskatzea ezezkoa eman diezaien arrain-hazkuntzaren eta ehizaren helburuetarako 
espezie exotikoak nahiz genotipo aloktonodunak sartzeko, birsartzeko edo birpopulatzeko baimen-
eskaerei.  

17. Ildo estrategikoa. Espezie exotiko inbaditzaileek bioaniztasunean duten inpaktua murriztea17. Ildo estrategikoa. Espezie exotiko inbaditzaileek bioaniztasunean duten inpaktua murriztea17. Ildo estrategikoa. Espezie exotiko inbaditzaileek bioaniztasunean duten inpaktua murriztea

17.1. Helburu zehatza. Neurri aktiboak garatzea udalerriko espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta/
edo kontrolatzeko
17.1. Helburu zehatza. Neurri aktiboak garatzea udalerriko espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta/
edo kontrolatzeko
17.1. Helburu zehatza. Neurri aktiboak garatzea udalerriko espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko eta/
edo kontrolatzeko

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.6, P6.2 eta P6.4
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.6, P6.2 eta P6.4
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

Loturak:
UIE:

- L.3, P3.3

TA 21: 
- L.E.6, P6.2 eta P6.4
- L.E.7, P7.2 eta P7.3

DeskribapenaDeskribapenaDeskribapena

Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legeak espezie exotikoen inguruan legez 
xedatutakoa bete dadin eskatuko da.
Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legeak espezie exotikoen inguruan legez 
xedatutakoa bete dadin eskatuko da.
Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legeak espezie exotikoen inguruan legez 
xedatutakoa bete dadin eskatuko da.

Gauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideakGauzatzeko irizpideak

* Espezieak legez kanpo edo ustekabean sartuz gero, bereziki tratatuko da espezie horiek ustiatzeko 
baimenetarako ezarritako debekua. 

* Espezieak legez kanpo edo ustekabean sartuz gero, bereziki tratatuko da espezie horiek ustiatzeko 
baimenetarako ezarritako debekua. 

* Espezieak legez kanpo edo ustekabean sartuz gero, bereziki tratatuko da espezie horiek ustiatzeko 
baimenetarako ezarritako debekua. 

Lehentasuna Epea Maiztasuna

Ertaina Motza Puntuala

Balioztatutako kostua Arduraduna Inplikatutako beste erakunde 
batzuk

!"0 Ingurumeneko eta Mendietako 
Departamentua

Gipuzkoako Foru Aldundia

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategiaren Ekintza Plana

129


