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Inork ez daki zehazki zenbat espezie bizi diren gure planetan. Espezieen aberastasun globala 

kalkulatuta, hiru milioi eta hogeita hamar milioi bitartekoa izan omen daiteke espezieen kopurua, 

kalkulua egiteko erabiltzen den metodoaren arabera. Nolanahi ere, iritzi orokorra da 14 milioi 

espezie inguru daudela. Haietatik 1,7 milioi baino ez dira sailkatu orain arte mundu osoan. 

Egun, espezieen desagertze-erritmoa haien tasa naturala baino 100-1.000 aldiz handiagoa dela 

jotzen da (1. koadroa). Prozesu hori giza jarduerak eragin du nagusiki. Natura Kontserbatzeko Mundu 

Batasunaren (NKMB) arabera, mundu osoko ugaztunen %20-23, hegaztien %12 eta anfibioen %31 

desagertzeko arriskuan daude. Munduko ekosistemen %60k kalte handia jasan du azken hamarkada 

hauetan: haietako asko hondatuta daude edo ez dira modu jasangarrian erabili, arrain-populazioen 

%75 gehiegi ustiatu dira edo agortu egin dira, eta, 1990az geroztik, munduko lur landuen dibertsitate 

genetikoaren %75 galdu da.

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta 
Zaintzeko Udal Estrategia

1. Sarrera
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1. koadroa: Biodibertsitate-galeraren indizearen zenbatespena  

Espezieen kopuru globala 10 milioi dela eta espezie bakoitzaren batez besteko 

biziraupena milioi bat eta hamar milioi urte bitartekoa dela jotzen badugu, mende 

bakoitzean 100 eta 1.000 espezie bitarte (%0,001-%0,01) galtzen da prozesu naturalen 

ondorioz.  

 

Gaur egun, hegaztien eta ugaztunen %1 galtzen da mende bakoitzean; haien desagerpen 

“naturalaren” indizea baino 100-1.000 aldiz handiagoa, hortaz. 

 

Bioaniztasunaren galera geldiarazteko hainbat ekimen jarri dira abian, bereziki Europako Batasunak 

2001ean zehaztutakoa, 2010erako bioaniztasuna helburu duena. Hala eta guztiz ere, Europako 

Batasunean legeriak babesten dituen habitat eta espezieen %17 eta ekosistema gakoen %11 baino ez 
dago kontserbazio-egoera egokian. EAEn antzekoa da egoera: intereseko habitaten %14k (basoak, 

ibaiak, padurak eta itsas ingurunea)  baino ez dute kontserbazio-egoera egokia, eta, gaur egun, 

desagertzeko zorian daude faunako 42 espezie eta florako 135 espezie (eta ez dakigu ornogabeen eta 

flora ez-baskularraren egoera zein den).

Herrialde garatuetan, habitatak hondatzetik eta zatikatzetik etortzen da bioaniztasunaren galera, batik 

bat arrazoi hauek direla eta: zoruaren erabilera aldatu egiten da, bioaniztasuna eta haren osagaiak 

gehiegi ustiatzen dira, espezie exotiko inbaditzaileak hedatzen dira eta kutsadura nahiz klima-

aldaketa etengabeak eta gero eta handiagoak dira.  Bioaniztasunari nabarmen eragiten diote, halaber, 

biztanleriaren hazkundeak, gizartearen sentsibilizazio-ezak eta erabakiak hartzerakoan  
bioaniztasunaren balioa aintzat ez hartzeak.

Errenteriako  bioaniztasunarentzako mehatxu-faktore nagusiak hauek dira: habitaten suntsipenarekin 

eta zatiketarekin lotura dutenak (hirigintza, azpiegiturak, lur-betetzeak), baso-paisaia 

homogeneizatzea, baliabide natural batzuen gehiegizko ustiapena (lurzoruarena, urarena...)  eta 

labore bakarra landuz eta iraunkorrak ez diren jardunbideak erabiliz kudeatzea basoa. Faktore horiek 

guztiek mugatu egiten dute ekosistemen erresilientzia eta plastikotasun ekologikoa; gainera, erraztu 

egiten dute espezie exotiko inbaditzaileak, gaitzak eta izurriak egotea, eta areagotu egiten dituzte 

aldaketa globalak espezie horietan dituen ondorioak.

Alde horretatik, Errenteriako bioaniztasuna hobetzeko udal estrategia honen xedea da bioaniztasun-

galeraren prozesuak iraultzea eta bioaniztasun horren osagaien kontserbazio-egoera hobetzea, 

hautemandako mehatxu eta presio-faktoreen eragina ahalik eta gehien mugatuz. Xede horrek bat 

egiten du Europako Batasunak bioaniztasunari buruz 2020ra arte ezarritako estrategiaren helburuekin 

(2. koadroa), bai eta 2010ean Nagoyan egindako Dibertsitate Biologikoari buruzko Hitzarmeneko 

Aldeen Hamargarren Konferentzian zehaztutakoekin ere1 (3. koadroa).
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3. koadroa: Dibertsitate Biologikorako Munduko 2011-2020 Plan 

Estrategikoaren xedea. (CBD) 

 

“Premiazko neurri eraginkorrak hartzea dibertsitate biologikoaren galera 

geldiarazteko, eta, ondorioz, 2020rako ekosistemak erresilienteak izan daitezen 

eta funtsezko zerbitzuak ematen jarrai dezaten ziurtatzeko. Horrela, Lurreko bizi-

aniztasuna bermatuko da, eta giza ongizatea areagotzen nahiz pobrezia 

desagerrarazten lagunduko da. Helburu hori betetzeko, dibertsitate biologikoak 

dituen presioak murriztu egiten dira, ekosistemak lehengoratu, baliabide 

biologikoak modu jasangarrian erabiltzen dira, eta baliabide genetikoak erabiliz 

lortzen diren mozkinak zuzentasunez banatzen dira; finantza-baliabide egokiak 

jartzen dira eskura, gaitasunak hobetzen dira, dibertsitate biologikoarekin lotutako 

auzi eta balioak zeharkakoak bihurtzen dira, politika egokiak eraginkortasunez 

aplikatzen dira, eta funts zientifiko sendoak eta zuhurtasuna dira erabakien 
oinarri.” 

Hala, bada, estrategia honen bidez Errenteriak bat egiten du helburu horiekin, eta konpromisoa 

hartzen du bere agintepean bioaniztasuna kontserbatzeko. Naturak gure bizi-kalitatean duen 

eginkizuna onartuz gero, politika eta erabaki guztietan —publikoak nahiz pribatuak— hartuko da 

aintzat bioaniztasuna.  

Halaber, dibertsitate biologikoari buruzko hitzarmenari jarraikiz, bioaniztasuna ekologiaren, 

ekonomiaren eta gizartearen ikuspuntutik kontserbatu eta babestu beharra dago estrategia honen 

funtsean, eta erresistentzia ekologikoaren arabera hartu behar dira erabaki ekonomiko eta sozial 

guztiak.  

2. koadroa: Europako Batasunak bioaniztasunerako 2020ra arte zehaztu duen 

estrategiaren helburu nagusia: gure bizi-asegurua eta kapital naturala

(COM(2011) 244)

“2020an Europako Batasuneko bioaniztasun-galera eta zerbitzu ekosistemikoen 

narriadura geldiaraztea eta ahal den neurrian lehengoratzea; adi berean, 

bioaniztasun-galeraren aurkako borrokan Europako Batasunak egiten duen 

ekarpena areagotzea”
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1.1. Zergatik da garrantzitsua bioaniztasuna kontserbatzea?

Bioaniztasuna da giza bizitzarako existentziaren oinarria. Gure bizi-asegurua da. Landareak, 

animaliak, onddoak eta mikroorganismoak bizia mantentzeko oinarrizko zutabeak dira; elikatu egiten 
gaituzte, ura eta airea garbitzen dituzte, zoru emankorrak eta bizitzeko klima egokia bermatzen 

dituzte, eta berrikuntzak egiteko oinarria eta bultzada eskaintzen dizkigute. Bioaniztasuna galdu edo 

hondatzen denean, zerbitzu mugatuagoak ematen dizkigu, eta arriskuan jartzen ditu bai gure 

ongizatea bai gure biziraupena. Klima-aldaketarekin batera, planeta honetako mehatxu nagusitzat 

jotzen da haren galera.

Nahiz eta oraindik jakin ez espezie guztiek zer eginkizun duten oreka naturalean eta zer onura 

ekartzen diguten, ikuspuntu ekologiko batetik babestu egin behar dira, ahal den neurrian, haien 

guztien dibertsitate genetikoa eta haien habitaten dibertsitatea. Zenbat eta handiagoa izan dibertsitate 

genetikoa, orduan eta gaitasun handiagoa dute espezieek ingurune-kondizio aldakorretara 
egokitzeko. Halaber, espezie-dibertsitate handiena duten ekosistemek hobeto egiten diete aurre 

hondamendiei, edo, gutxienez, txikiagotu egiten dute haien inpaktua. Natura bestelakotu eta 

hondatzen bada, ordea, hondamendi naturalak eragin daitezke. Adibidez, ibaiak bideratuz gero eta 

ibaiertzeko basoak galduz gero, areagotu egiten dira uholdeen ondorioak.

 

Alderdi ekonomikoari dagokionez, gero eta beharrezkoagoa da bioaniztasuna babestea, kapital 

naturala delakoaren osagai integrala eta ordezkaezina den aldetik. Bioaniztasuna konplexua denez, 

oso zaila da haren balio osoa kalkulatzea; hala ere, badakigu baliabide genetikoetatik eratorritako 

produktuen balio komertziala urteko 1.000 milioi euro dela. Naturak hainbat zerbitzu jartzen dizkigu 

eskura; hura gabe, baliabide teknikoak erabili beharko lirateke, eta kostua eta ahalegina eskergak 
izango lirateke. Esate baterako, gaur egun erabiltzen diren sendagaien %50ek sendabelarrak edo 

haien osagaiak dituzte oinarri, eta sendabelar horien %70-90 baso naturaletan biltzen dira. Halaber, 

badira beste zerbitzu batzuk baliabide teknikoek ordezkatu ezin dituztenak, hala nola intsektuek 

egiten duten polinizazioa, elikagaien hornikuntza bermatzen duena. Naturaren balio estetikoa 

(edertasuna, paisaiak) eta balio turistikoa ordezkatu ditzakeen baliabide artifizialik ere ez dago.

Arrazoi etikoek ere bioaniztasuna babestera bultzatzen gaituzte. Izan ere, gure erantzukizuna da 

hurrengo belaunaldientzat baliabideak kontserbatzea eta naturaren berezko balioa aitortzea.

Azkenik, legeriak ere natura babestera eta gordetzera behartzen gaitu. Alde horretatik, Euskal Herriko 
Natura Babesteko 16/1994 Legeak horixe du helburu, eta zehazten dituen hainbat printzipio orokorri 

jarraitu behar zaizkie euskal administrazio publikoen jarduerak (4. koadroa).
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4. koadroa: Natura babesteko eta konserbatzeko euskal administrazio 

publikoek jarraitu beharreko printzipio orokorrak

a. Natura-baliabideak modu egokian kudeatzea, gaur egungo belaunaldientzat 
ekonomian, gizartean eta ingurugiroan ahalik eta etekin handienak ekoitzeko. 
Beti ere, hurrengo belaunaldien asmoak eta beharrak bete ahal izateko adina 
egoteko moduan.

b. Lurra gorde eta babestuz erabiltzea, emankortasuna gutxitu eta kaltetu gabe.

c. Horretarako baliagarri diren lurren nekazaritzako erabilera bermatzea. Ahalmen 
biologikoari eta ekoizpen ahalmenari eusteko moduko nekazaritza-teknikak 
(nekazaritzakoak, abeltzaintzakoak eta basogintzakoak) erabiliko dira, inguruko 
ekosistemekiko begirunez eta jabegoaren funtzio soziala aintzat hartuz.

d. Ur-baliabideak isurketatik babestu egin beharko dira. Berez garbitzeko duten 
ahalmena gorde eta hobetu behar da, eta fauna eta landaredia babestu.

e. Landaredia gorde egin behar da. Basoak, landare-multzoak, palaxuak eta ibai 
ertzetako landaredia batik-bat;  mendiko baso-aprobetxamendua modu 
antolatuan egin beharko da, beharrizan sozioekonomikoen arabera, eta 
gutxieneko inpaktu ekologikoa sor dezaken inguruneetan bultzatu.

 Landaredi barik utzi diren eraikuntza gabeko lursailetan ahalbait lasterren aldatu 
beharko dira landareak, beti ere inguruari dagozkion ezaugarriak aintzat hartuta.

f. Basa fauna eta landaredia arretaz zainduko dira, natura-ondarearen zatitzat. 
Arriskuan dauden espezieak gordetzen eta berreskuratzen ahalegin berariazkoak 
egin beharko dira.

g. Itsas baliabideak denon aberasgarri dira eta Euskal Autonomi Elkartean egon 
beharko dute. Hortaz, baliabideon erabilera, ekonomi ustiaketa bidezko eta 
eraginkorraz, etekinik handiena lortzearren bideratuko da. Ustiaketa, bada, 
espezieak gordetzea eta herriaren ongizatearen hazkundea bat etortzeko 
moduan egin beharko da.

h. Azpiegitura-lanak, eta eraikuntzek oro har, horien inpaktua onartzeko modukoa 
bada, natura eta ikusmirari egokituak behar dute izan.

i. Natura azterketa bultzatuko da eskola-umeengan, baita hezkuntza eta zientzia 
egitasmoak burutzea ere, natura bera hobeto ezagutu eta gordetzeko.

j. Natura-inguruneaz kultura eta aisialdirako gune bezala baliatzea eta gozatzea 
bermatuko da.

k. Lege hau ezartzean gertatutako irabazi-murrizketen kalte-ordainak bermatuko 
dira.
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2.1. Etorkizunari begira

Errenteriako paisaiak, habitat eta komunitate biotiko natural eta seminatural ugari ditu, lurraldeari 

bere ezaugarriak ematen dizkiotenak eta herritarrek biziki estimatzen dituztenak. bertako basoak, 

ibaiak, padurak, larreak eta kobazuloak besteak beste. Kontserbaziorako interesekoak diren habitatak 
egokiro ezagutzen eta babesten dira. Halaber, habitat horiek berezkoak dituzten espezieen 

populazio-kopuru bideragarriak daude, eta, beraz, epe luzera egon daitezkeen aldaketetara 

egokitzeko gai dira. Lurraldeko zerbitzu ekosistemikoak balioetsi eta egokiro lehengoratzen dira, 

bioaniztasunak balio intrintsekoa izateaz gain, giza ongizateari funtsezko ekarpena egiten baitio.

2.2. Helburu nagusia

2020rako Errenteriako bioaniztasunaren gainbehera eta ingurumen-zerbitzuen degradazioa 

geldiaraztea, Europako Batasunaren helburuak betetze aldera.

2.3. Jarduera-esparrua

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategiaren oinarria 
hauxe da: bioaniztasuna udalerriaren garapen jasangarrirako funtsezko zutabetzat jo behar da, eta 

udal politika guztiak integratu behar dira. Beraz, funtsezkoa da udal gobernuak konpromisoa hartzea 

ikuspegi integratzaile horrekin, estrategia bermeekin garatzeko eta kudeaketa honen erronka 

berrietara egokitzeko.

Errenteriako Udal Estrategiak lau helburu ditu, elkarri lotuak, 2020rako jarritako helburu nagusia 

betetzeko. Helburu guzti horiek bioaniztasunaren galera eta zerbitzu ekosistemikoen degradazioa 

geldiarazten lagunduko dute. Ildo bakoitzean alderdi zehatz bat landuko da: bioaniztasuna udal-

politiketan sartzea, bioaniztasunaren elementuak babestea eta kontserbatzea, bioaniztasuna 

lehengoratzea eta hobetzea eta presio- nahiz mehatxu-faktoreak gutxitzea. Helburu bakoitzaren 
barruan zenbait ildo estrategiko daude, eta horietako bakoitzak helburu zehatzak ditu, erronka 

bakoitzaren araberakoak. Helburu bakoitzerako ekintza zehatzak estrategia honen ekintza-planean 

bildu dira. Beharrezkoa denean, ekintza horien inpaktu-ebaluazioak egin beharko dira.

2. Estrategiaren ikuspegia eta xedea
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Plana eratzeko, kontuan hartu dira Errenteriako Udalaren jasangarritasun politikak, hala nola 

Errenteriako Jasangarritasunerako II. Tokiko Ekintza Plana eta Ingurumeneko Udal Estrategia. Politika 

horiek bioaniztasunaren hurbilketa integratu bat bultzatzen dute, bai eta jasangarritasunaren beste 

alderdi garrantzitsu batzuk ere.

Bestalde, Errenteriako Udalak honako estrategia hau du bioaniztasunaren galerari aurre egiteko tresna 

garrantzitsuena, eta Udalak nagusitasuna eta eskumena duen eremuetara bideratzen ditu bere 

ekintzak. Ezarritako xede nagusia lortzeko, ordea, erabat aplikatu behar da indarrean dagoen 

ingurumen-legeria, eta goragoko administrazio-mailek ere inplikatu eta parte hartu behar dute. 

Azkenik, azpimarratu beharra dago abian diren edo eratzen ari diren zenbait ekimen eta politikak 

lagundu egingo dutela estrategia honen helburuak betetzen.

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal 

Estrategiaren helburuak.

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

2. Bioaniztasuna osatzen duten elementuak kontserbazio-egoera egokira iristea, 
habitatak, espezieak eta prozesu ekologikoak babestuz

3. Bioaniztasunak guztiontzat dakartzan onurak areagotzea 

4. Bioaniztasunaren gaineko zuzeneko presioak murriztea, eta baliabide naturalen 
erabilera jasangarria bultzatzea 
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1. helburua: Aniztasun biologikoaren galera eragiten duten azpiko arrazoiei aurre egitea, 

dibertsitate biologikoa udalaren eta gizartearen alor guztietan sartuz 

Etorkizunari  begira: bioaniztasunaren balioa ezinbesteko baliabidetzat jotzen da herritarren bizi-

kalitatea bermatzeko, eta haren galera minimizatzeko neurriak hartzen dira. Udaleko sail guztiek 

konpromiso argia dute bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko, eta garapen jasangarrirako 
ereduak aplikatzea bultzatzen dute, garapen hori bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta 

hobekuntzarekin uztartuz. Minimizatu egin dira planen, programen eta proiektuen garapenak 

bioaniztasunean dituen ondorio negatiboak.

Herritarrek eskuragarri dute Errenteriako bioaniztasunaren inguruko informazioa, eta beren bizi-

kalitatearen funtsezko osagaitzat hartzen dute; badute bioaniztasunaren egoeraren eta haren joeren 

berri, bai eta pairatzen dituen presioen berri ere. Bioaniztasuna kontserbatzearen garrantziaz jabetuta 

daudenez eta ezagutza handiagoa dutenez, parte-hartze handiagoa dute erabakiak hartzeko 

prozesuetan, eta, ondorioz, bioaniztasunaren kontserbazioan eta hobekuntzan ere bai.

 
Helburu hori lortzeko lau ildo estrategiko garatu behar dira.

Dibertsitate biologikoaren galera eragin duten zuzeneko nahiz zeharkako arrazoiei helduz gero, 

jarrera aldatuko dute bai herritarrek bai erakundeek eta udal gobernuak. Dibertsitate ekologikoaren 

balio guztiak ulertzea, estimatzea eta haietaz jabetzea ezinbesteko baldintzak dira jendeak aldaketak 

gaitasun eta borondate handiagoz egiteko eta beharrezko neurriak hartzeko, bai eta udal gobernuak 

3. Estrategia zabaltzea

1. helburuaren ildo estrategikoak

1. I.E. Bioaniztasunaren kontserbatzioa udal politikan txertatzea

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

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

4. I.E. Bioaniztasunaren balioaz eta hura hobeto, kontserbatu eta modu jasangarrian 
erabiltzeko eman daitezkeen pausoez jabetzea eta haiek hedatzea
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gaiari ekiteko “borondate politikoa” sortzeko ere. Hortaz, helburu hau lortzeko hartzen diren 

neurriak oso lagungarriak izango dira Errenteriako Udal Estrategia eta ekintza-plana aplikatzeko. 

Bioaniztasunak zenbat zerbitzu eskaintzen dituen jakiteak asko lagunduko luke gainerako helburuak 

lortzen.

Udalek ez diote behar adinako arreta ematen bioaniztasun-galeraren auziari, eta askotan goragoko 
erakundeen gain uzten dute kudeaketaren erantzukizuna (Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko 

Jaurlaritza...). Pixkanaka aldatuz doa jarrera hori, eta gobernu-atal askoren agendan gutxi asko 

sartzen dute auzia. Hala ere, maiz udal politiketatik kanpo egon ohi da oraindik ere.

Bioaniztasunari lotutako estrategia eta ekintza-planak ezinbesteko tresnak dira bioaniztasuna 

kontserbatzeko eta hobetzeko, bai eta gainerako politiketan txertatzeko ere. Horregatik, funtsezkoa 

da 2013an ekintza-plana politika-tresna gisa aplikatzen hastea Errenteriako Udalean, estrategian 

zehaztutako jomuga eta helburuei jarraikiz. Halaber, Bioaniztasunaren Estrategia udal gobernuko eta 

gizarteko maila guztietan txertatzeko tresna izatea bermatu behar da.

Errenteriako Udalak bioaniztasuna kontserbatzeko konpromisoa hartuz gero, are gehiago integratuko 

da interes publikoko ondare gisa, eta, beste ingurumen-alderdi batzuekin batera, aurrera egingo dugu 

edozein tokiko politikaren definizioan. Honako hau ikuspegi berria dugunez, erabiltzen ikasi behar 

dute politika horien arduradunek, eta onartu egin behar dute bioaniztasunaren kontserbazioa eta 

hobekuntza udal politika guztietan hartu behar dela kontuan. Hala, bada, udalerriari lotutako planek, 

programek eta proiektuek bioaniztasunean duten eragin negatiboa hobeto ebaluatzeko eskatu behar 

zaie. Ebaluazio hori dagoeneko egiten dute beste zenbait erakundek, baina neurriak betetzen direla 

eta eraginkorrak direla lekuan bertan egiaztatzeko mekanismoak hobetu behar dira, eta jasotako 

informazioa zaintza-programetan alderatu behar da. Halaber, bioaniztasunean nahiz ingurumen-

zerbitzu eratorrietan dauden eragin negatiboak saihesteaz gain, garatzen diren plan, programa eta 
proiektuetan bioaniztasunean ondorio positiboak dituzten ekintza, diseinu eta materialak erabiltzea 

bultzatu behar da.

Argi dago esparru honetan Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Departamentuak eta Gipuzkoako Foru 

Aldundiak dituztela eskumen nagusiak. Horregatik, ahalegina egin behar da erakunde arteko 

koordinazioa hobetzeko, eta udalak bere iritzia emateko aukera izan behar du, tokiko ikuspegia 

izateko.

Baliabide naturalei dagokienez, udalerri mailan abiapuntu egokia da Errenteriako udal plangintzan 

bioaniztasuna babesteko eremu berezituak zehaztea, hala nola Baso Eremu Babestuak, lurraldeko 
jasangarritasun politika bat ezartzeko. Udalerriaren lurzoru zati handi bat artifizialdua dago, ordea: 

etxebizitzak, industria-poligonoak, baso-landaketa intentsiboak, garraio-sareak, energia-sareak eta 

beste zerbitzu batzuen azpiegiturak. Horrek eragin negatiboa du habitat eta espezieen 

kontserbazioan, bai eta oreka biologikorako funtsezkoak diren prozesu ekologikoen kontserbazioan 

ere. 
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Azkenik, askotan ez da behar bezala ulertzen bioaniztasuna eta hura kontserbatzeko premia, eta, 

ondorioz, gutxietsi egiten da ekonomian, gizartean eta ingurumenean duen garrantzia. Gizarteari ez 

zaizkio modu ulergarrian azaldu eskaintzen dizkigun onurak, eta ez dira egokiro ebaluatu. Ondorioz, 

bioaniztasunak eskaintzen duen onurari —guztiontzako onura—  interes ekonomiko partikularra 

gailendu ohi zaio. Bioaniztasunaren balioak (garapenerako eta, oro har, giza ongizaterako daukan 

garrantzia barne) ulertuta eta haietaz jabetuta, herritarrak eta udal gobernua motibatuago egongo dira 
bioaniztasuna kontserbatzeko eta modu jasangarrian erabiltzeko neurri egokiak hartzeko. Gainera, 

herritarrek jakin behar dute zer neurri har daitezkeen dibertsitate biologikoa kontserbatzeko eta modu 

jasangarrian erabiltzeko. Horrela, kondizio egokiak sortuko dira jendeak esku hartzeko.

Hona hemen ildo estrategikoak eta haietako bakoitzari dagozkion helburu zehatzak:

Ildo estrategikoak Helburu zehatzak

1. I.E. Bioaniztasunaren 
kontserbatzioa udal politikan 
txertatzea

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

1. I.E. Bioaniztasunaren 
kontserbatzioa udal politikan 
txertatzea

1.2. Bioaniztasunaren kontserbazioa bultzatzeko eta koordinatzeko 
mekanismoak ezartzea. 

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

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

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. 

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. 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. 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. 
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2. helburua: Bioaniztasuna osatzen duten elementuak kontserbazio-egoera egokira iristea, 

habitatak, espezieak eta prozesu ekologikoak babestuz

Etorkizunari  begira:  Habitat eta espezieen kontserbazio-egoeraren galera eta narriadura geldiarazi 

da. Habitatak eta hango komunitateak gune babestuen sistema batean daude integratuta. Gune horiek 

elkarri lotuta daude, kontserbazio-egoera onuragarria dute, eta haien administrazio egokia egiten da. 
Bertako basoen azalera handitu da; haien egiturazko eta berariazko dibertsitatea handia da, eta 

berreskuratu egin da haien funtzionaltasun eta konektagarritasun ekologikoa. Halaber, baso horiek 

zenbait ingurumen-zerbitzu eskaintzen dizkiote gizarteari: karbonoa finkatzea, lurzoruari eustea eta 

hura ekoiztea, edo ziklo hidrologikoaren erregulazioa. Lursailen jabeak eragile aktiboak dira 

bioaniztasunaren kontserbazioan, udalarekin batera kudeatzeko mekanismoei esker.

 Helburu hori lortzeko sei ildo estrategiko garatu behar dira. 

Egiaztatuta dago eremu babestuak ondo kudeatzen eta modu eraginkorrean administratzen badira 

lortzen dela habitatak eta espezie-populazioak babestea, bai eta gizarteari ekosistemen zerbitzu 

garrantzitsuak ematea ere.

2. helburuaren ildo estrategikoak

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

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

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

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

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

10. I.E. Errenteriako bioaniztasunaren kontserbazioa egokiro kudeatzeko ezagutza 
nahikoa eskuratzea
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52 BGL (Batasunaren Garrantzizko Lekuak) izendatuz lurralde osoaren % 21 Natura 2000 sarean 

sartu zenetik, EAEko gune babestuen azalera ia bikoiztu egin da. Ahalegin horren ondorioz, hobetu 

egin da eremu babestuen sistemaren koherentzia, eta gora egin du bioaniztasunaren babes-mailak, 

baina, hala ere, lurralde-ikuspegiak ez ditu betetzen tokiko kontserbazio-beharrak. Errenterian 

babestutako bi gune natural daude, udalerriaren azaleraren %52,68 hartzen dutenak: Aiako Harria 

parke naturala eta Aiako Harria ES21200014 BGLa. Gune horiei ingurumen-babesa duten eremuak 
—udal plangintzan zehaztuak— gehitzen badizkiegu (esate baterako, Lau Haizeta parkea), 

udalerriaren azaleraren %65 inguru babesturik dago modu batera edo bestera. Gune horiek guztiak 

gune babestu izendatzeak, ordea, ez du bermatzen bioaniztasunaren kontserbaziorako helburuak 

betetzea. Hortaz, beharrezkoa da plangintza eta finantziazio egokiak dituen arau-esparru bat, 

bioaniztasunaren kontserbazioa modu eraginkorrean kudeatzeko. 

Bioaniztasunaren helburuak lortzeko, ezinbestekoa da eremu naturalak gune isolatutzat ez hartzea, 

eta elkarrekin konektatutako guneak izatea, ekologikoki funtzionalak. Aiako Harria PNaren eta 

Natura 2000 sareko Aiako Harria lekuaren kudeaketa-tresnekin bateragarria eta koherentea den 

tokiko eta eskualdeko guneen sistema bat sortuz eta integratuz, bioaniztasuna kontserbatzeko 
estrategia zabalagoak finkatu ahal izango dira, eremu handien arteko konexio ekologikoa hobetuko 

da, eta herritarrengandik hurbilago egongo dira balio naturalak eta haiek kontserbatu beharra. 

Halaber, eremu horietan sartu beharreko azalerak —babes eremu periferikoak eta korridore 

ekologikoak barne— berrikusiz eta egokituz, hobetu egingo da sistemaren oreka eta koherentzia. 

Gainera, espazio bakoitzaren osotasuna hobetuko denez, habitat eta espezieen kontserbazio-egoera 

mesedegarria lortzea erraztuko da.

Bestalde, bioaniztasuna kontserbatzeko ezin da udalerria soilik hartu testuingurutzat. Sistemaren 

koherentzia eta oreka mantentzeko, Errenteriak hartzen duen lurraldea ez ezik, Gipuzkoako, 

Lapurdiko eta Nafarroako beste udalerri batzuetako sistema natural eta erdinaturalekin duen 
jarraitutasuna ere kontuan hartu behar da.

Gaur egun, 24 landaredi natural edo erdinatural mota daude deskribatuta Errenterian, udalerriaren 

%55,46an hedatuak. Haietatik 9 babestuta daude, eta Batasunaren intereseko habitatzat hartzen dira. 

Habitat horien zati handi bat, hala nola sega-larreak, Aiako Harria BGLtik kanpo badaude ere, 

estatuko legeriaren arabera (Natura Ondareari eta Bioaniztasunari buruzko 42/2007 Legea) 

beharrezkoa da Batasunaren garrantzizko habitatak kontserbatzea, Natura 2000 eremuen barruan 

egon ala ez. Hala, bada, aurrerapauso handia eman da lurraldearen kudeaketa integrala garatu ahal 

izateko, eta horrek eragin positiboa izango du funtzionaltasun ekologikoaren hobekuntzan.

Errenteriak bereziki haran-hondoko harizti atlantiarren kontserbazioaren ardura du. Izan ere, gaur 

egun EAEko baso-mota mehatxatuenetako bat dugu. Errenterian baso-mota horrek 900 ha hartzen 

ditu, eta elkarri lotu gabeko hedadura eskaseko orbanetan dago sakabanatuta (lurralde horretan 

dagokion potentzialtasunaren %33 baino ez). Hala eta guztiz ere, EAE osoan Errenteriak du hobekien 

kontserbatua baso-mota hori, batez ere Añarbeko hariztiak (kontserbazio-egoera mesedegarria 

izatetik urrun dauden arren).
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Bestalde, EAEko ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren egungo egoera, eta, bereziki, 

basogintzarena, kontuan hartuta, Udalak aukera ona du politika eredugarria egiteko, lurzoru 

publikoko basogintza-helburuak bioaniztasuna kontserbatzeko eskaera sozialera egokituz, eta 

espezie exotikoak landatu diren udal jabetzako 566 ha-ko azaleran bertako basoa berreskuratzea 

bultzatuz. 

Udalerrian aipatutako espezieei dagokienez, intereseko 107 fauna eta flora espezieren presentzia jaso 

da orain arte. Interesekoak dira, hain zuzen, bai Europan eta eskualdean mehatxatuta daudelako, bai 

bereziak direlako (zenbait talde, hala nola ornogabeak, briofitoak edo onddoak, ez dira kontuan 

hartu, haiei buruzko informazioa urria da eta). Kasu gehienetan, giza jarduerak eragin du mehatxu-

egoera, eta,  horregatik, neurri aktiboak hartu behar dira desagerpen-arriskua murrizteko. Zenbait 

kasutan, nahikoa da espezieen bizi-zikloak garatzen diren lekuak babestearekin. Beste kasu 

batzuetan, berriz, mehatxuak minimizatzeko funtsezkoa da in situ kontserbazio-neurriak ezartzea eta, 

beharrezkoa denean, ex situ kontserbazioarekin osatzea.

Azkenik, azpimarratu beharra dago bioaniztasunaren elementuei buruzko ezagutza oinarrizkoa dela 

bioaniztasuna kontserbatzeko eta iraunarazteko kudeaketa egiteko. Alde horretatik, Garapen 
Jasangarrirako Euskal Ingurumen Estrategiak (2002-2020) bultzatu egiten ditu ikerketa —oinarrizkoa 

zein aplikatua—, informazio-trukea eta esperientziak, horiek baitira jasangarritasunaren eta baliabide 

naturalen kontserbazioaren zutabe nagusiak. Errenteriako bioaniztasunaren ezagutza bat dator EAEko 

errealitatearekin: gure erkidegoan alde handiak daude espezie eta habitat-taldeen artean, eta gutxiago 

ezagutzen dira flora ez-baskularra, kiropteroak eta ornogabeak. Halaber, intereseko espezieen 

(florakoak zein faunakoak) zenbait aipamen hurbil ditugunez, eta udalerriak duen potentzialtasuna 

kontuan hartuta, interesgarria izango litzateke berariazko kanpainak garatzea, espezie horiek 

udalerrian duten presentzia finkatzeko.
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Hona hemen ildo estrategikoak eta haietako bakoitzari dagozkion helburu zehatzak:

Ildo estrategikoak Helburu zehatzak

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. 

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. 

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. 

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

8.1. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak egokiro 
babestea. 

8. I.E. Errenteriako habitat 
naturalen kontserbazioaren 
egoera ona lortzea eta 
mantentzea 8.2. Errenteriak kontserbatzeko ardurapean dituen habitatak ekologikoki 

hobetzeko kudeaketa aplikatzea. 

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

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

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

9.1. Arriskuan dauden eskualdeko espezieen populazioen kudeaketa 
hobeto planifikatzea. 

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. 

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

10.2. Errenteriako Udalaren eta bioaniztasuna ikertzen duten erakundeen 
artean lankidetza eta koordinazioa izateko harreman eraginkorrak ezartzea.
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3. helburua: Bioaniztasunak guztiontzat dakartzan onurak areagotzea 

Etorkizunari  begira: Errenteriako hirigunea abegikorragoa da naturarekin, eta lagundu egiten du 

bioaniztasuna kontserbatzen eta hobetzen. Hiri-garapenen, eraikinen eta hiri-ekipamenduen 

plangintzak hasieratik hartzen du kontuan bioaniztasuna. Parke eta lorategien kudeaketak zaindu 

egiten du bioaniztasuna; bertako espezieak lehenesten dira, eta espezie exotiko inbaditzaileak 
finkatzea eta ugaltzea saihesten da. Herritarrentzako aisiaguneak izateaz gain, hirigunea ingurune 

naturalarekin lotzen dute.

Udalerriak bere funtzionaltasuna eta egonkortasun ekologikoa hobetu ditu, eremu narriatuak 

berreskuratuz, oztopoak ezabatuz eta iragazkortze ekologikorako ekintzak garatuz. Ibai-ekosistemen 

kontserbazio-egoera ona da. Haien naturaltasunari eta dinamismoari esker, bioaniztasun-guneak ez 

ezik, korridore ekologiko guztiz funtzionalak ere badira. 

Helburu hori lortzeko lau ildo estrategiko garatu behar dira.

Lurreko ekosistemek, ur gezatakoek eta itsasokoek ingurumen-ondasun eta -zerbitzu ugari eskaintzen 

dizkiote gizarteari; haietako batzuk funtsezkoak dira gure ongizaterako, hala nola ur eta aire garbien  

hornikuntza. Hortaz, lehenetsi egin behar da ekosistema horiek babestea eta lehengoratzea, eta 

pertsonek modu egokian eta seguruan eskuratzea zerbitzu horiek.

Udalerrian okupazio atzeraezina egin da (hiri-garapenak, industria-eremuak, garraio-sareak, energia-

sareak eta beste zerbitzu batzuen azpiegiturak), eta horrek kalte egin die bioaniztasunari eta gure 

paisaia zein kultura-balioei. Horrenbestez, beharrezkoa da bioaniztasuna zentzuz integratzea udal 

plangintzan, bai lurzoru-kontsumorako eskarien plangintzan, bai hiri-garapen berriak egitean.

3. helburuaren ildo estrategikoak

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

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

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

14. I.E. Errenteriako udalerriaren egonkortasun ekologikoa eta funtzionala hobetzea
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Hirian garatzen diren plan eta proiektuek ez dituzte behar adina zaindu bioaniztasuna 

kontserbatzeko beharrak, hiriaz kanpoko elementutzat jotzen baita bioaniztasuna. Natura-eremuekin 

bakarrik lotu ohi da, hirigunea kontuan hartu gabe. Baina ezin dugu ahaztu zer potentzialtasun 

handia eta zenbat aukera eskaintzen dituzten udal parkeek, lorategiek eta Oiartzun ibaiak herrian 

egiten duen bideak. Horregatik, hirigunea ere habitatzat hartzen hasi behar da, eta bioaniztasuna 

kontserbatzen eta laguntzen lagundu dezake habitat horren kudeaketak.

Halaber, kontuan hartu behar dugu hiri-inguruko guneen balioa, hala nola Arramendi parkea, 

proiektatutako Gamongoa parkea, edo Lau Haizeta parkea bera. Aisiagune diren gune horiek aukera 

ezin hobea dira ingurumenaren gaineko interpretazio- edo heziketa-programak egiteko. Horretarako, 

seinaleztapen egokia egin behar da, eta berariazko programak eratu behar dira, hiri-bioaniztasunari 

lotutako informazioa eta ekintzak proposatzen dituztenak. Gainera, elkarrekin lotutako gune 

irisgarriak direnez, aisia-eskariari erantzun ez ezik, hobetu ere egingo dituzte funtzionaltasun 

ekologikoa eta bioaniztasuna zaintzeko gaitasuna.

Lurraldearen funtzionaltasun ekologikoa habitatak lehengoratuz berreskuratzea oso lan-ildo 
eraginkorra da kostuari dagokionez; gainera, berehala egin daiteke karbono dioxidoaren bahiketa, bai 

eta gune narriatuetan egon ohi diren negutegi-efektuko beste gas batzuen emisioa eragotzi ere. Beraz, 

narriatutako paisaiak aukera bikaina dira bioaniztasuna lehengoratzeko eta karbonoa bahitzeko 

eremuak zehazteko. Alde horretatik, hasierako azterketen arabera, 2030. urterako negutegi-efektuko 

gasen murrizketan berdintsu lagunduko dute baso-soiltzea eragozteak eta lur narriatuak 

lehengoratzeak (bigarrena lehenengoaren bikoitza ere izan liteke). Halaber, narriatutako eremuen 

funtzionaltasun ekologikoa lehengoratuz eta hobetuz, klima-aldaketara egokitzeko ahalmen 

handiagoa izango dute ekosistemek, eta onura gehigarriak sor daitezke gizartearentzat.

Azkenik, udalerria oso artifizialdua egoteak asko baldintzatzen du haren funtzionaltasun ekologikoa, 
batez ere iparraldean; azalera urbanizatua handitu izana eta azpiegitura linealak ugaldu izana oztopo 

gaindiezinak bihurtu dira, eta asko mugatu dute lurraldearen funtzionaltasun ekologikoa. Lurralde-

egitura horretan ez bezala, udalerriaren hegoaldean jarraitua da baso-azalera. Hala ere, pagadi eta 

hariztien ondoan baso-ustiapen intentsiboa dago han, espezie exotikoen masa monoespezifikoen 

erabilera komertzialerako. Hala, bada, naturaltasun urriko baso-inguruak daude, egitura-

konplexutasun txikikoak, ia zuhaizka-geruza gabeak; zuhaitzak zaharrak edo egur iharrekoak dira, 

eta horrek konektagarritasun ekologikoa baldintzatzen du. Lurraldearen gainerako paisaian 

landazabal atlantiarra da nagusi: larreak, landaresiak, bide-mugak eta zuhaiztiak (hauen baitan dago 

iragazkortasun ekologikoari eutsi ahal izatea). Halaber, ezin ahaztu ibai-sistemak, interes handiko 

konexio-elementuak baitira. Zenbaitetan, oso mugatua dago haien funtzionaltasun ekologikoa, haien 
kontserbazio-egoeragatik: gizakiak ibilguetan esku hartzeak (laborantzarako lursailak okupatuz eta 

kanalizazioak edo presak eginez) murriztu egin du haien iragazkortasuna, eta ibaiertzeko landaredia 

narriatuta edo zatikatuta dago.
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Ildo estrategiko bakoitzak honako helburu zehatz hauek ditu:

Ildo estrategikoak Helburu zehatzak

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

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

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

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

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

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

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

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

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.   
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4. helburua: Bioaniztasunaren gaineko zuzeneko presioak murriztea, eta baliabide naturalen 

erabilera jasangarria bultzatzea 

Etorkizunari  begira:  Nekazaritza- zein basogintza-jarduerek eta bioaniztasunaren kontserbazioak 

elkarlan estuan jarduten dute. Jarduera horiek ustiapen jasangarri baten bidez garatzen direnez, 

bioaniztasuna eta hari lotutako paisaia kulturalak egokiro mantentzeko oinarria lortzen da. 
Bioaniztasunari kalte egiten dioten laguntzen ordez (nekazaritzakoak, abeltzaintzakoak eta 

basogintzakoak barne), bioaniztasuna kontserbatzen eta hobetzen duten jardunbideak sustatzen 

dituztenak erabiltzen dira. Jarduera horiei lotutako kostuak eta onurak (ekonomikoak nahiz 

ingurumenekoak) era egokian banatzen dira. Desagertu egin dira udalerriko bioaniztasunean inpaktu 

handiena eragin duten espezie exotiko inbaditzaileak. 

Helburu hau lortzeko hiru ildo estrategiko garatu behar dira. 

Lurzorua eta baliabide naturalak modu ez-jasangarrian erabiltzea eta gehiegi ustiatzea da 

Errenteriako bioaniztasunarentzako mehatxurik handiena. Hori dela eta, baliabide horiek muga 

ekologiko seguruen barruan erabili beharra azaltzen da estrategiaren ildo guztietan. Nekazaritza-, 

abeltzaintza- eta basogintza-jarduerek oso eragin negatiboa izan dezakete bioaniztasunaren 
kontserbazio-egoeran, ez badira ustiapen-eredu bateragarriak eta jasangarriak erabiltzen. Besteak 

beste, honako faktore hauek eragin negatibo larria dute bioaniztasunaren kontserbazioan: ura modu 

ez-jasangarrian erabiltzea, ongarri eta plagizida gehiegi erabiltzea eta habitat naturalak 

monolaborantza uniformeak bihurtzea. Horregatik, bioaniztasunaren kontserbazioarekin 

bateragarriak diren nekazaritza- eta basogintza-jardunbide egokiak lagungarri izango lirateke jarduera 

horien eragin negatiboak murrizteko. Bestalde, kudeaketa-eredu jasangarriek bioaniztasunaren 

kontserbazioari lagundu ez ezik, zerbitzuetan onurak ere ekartzen dizkiete ekoizpen-prozesuei: 

lurzoruak emankorragoak izatea, erosioa kontrolatzea, polinizazio hobea eta izurri-agerraldiak 

murriztea.

4. helburuaren ildo estrategikoak

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

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

17. I.E. Espezie exotiko inbaditzaileek bioaniztasunean duten inpaktua murriztea
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Alde horretatik, bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin bateragarriak diren 

kudeaketa-eredu jasangarriek sortzen dituzten onura publikoei balio ekonomikoa eman dakien 

sustatu beharko luke Udalak. Badira basoen ingurumen-balioa hobetzeko diru-laguntza publikoak, 

baina haien aurrekontua urrun dago Europako basogintza-politikak bioaniztasunari ematen dion 

garrantzitik, eta basogintzako ekoizpenerako laguntzen aurrekontua baino askoz txikiagoa izan ohi 
da.

Horrenbestez, udalerriaren jasangarritasuna bermatu nahi badugu, aldaketa ugari eta sakonak egin 

behar dira beste administrazio batzuek bultzatzen dituzten diru-laguntza publikoetan eta zenbait 

pizgarritan, kaltegarriak baitira bioaniztasunarentzat. Haien ordez, bioaniztasuna kontserbatzeko eta 

modu jasangarrian erabiltzeko laguntzak bultzatu behar dira; horrela, gainera, mozkin 

sozioekonomiko garbiak sortuko lirateke. Hala, bada, finantza-baliabideak eskain dakizkieke 

eragileei, bioaniztasunarentzat mesedegarriak diren ekintzak bultzatzeko.

Azkenik, espezie exotiko inbaditzaileen presentzia eta hedapena dugu bioaniztasunarentzako eta 
ekosistemen zerbitzuetarako mehatxurik handienetako bat. Hain zuzen ere, onartua dago 

bioaniztasun-galeraren bigarren eragilea dela (habitaten galeraren atzetik), eta azken bost mendeotan 

haien eraginez animalia-espezieen % 40 desagertu dela jotzen da. Gainera, espezie horiek hainbat 

arazo eragin dezakete giza jardueretan: arrantzan, nekazaritzan eta abeltzaintzan kalteak eragiten 

dituzte, uren kalitatea arriskuan jartzen dute eta industriari, giza osasunari eta ingurumenari kalte 

egiten diete. Izan ere, zenbait espezie exotikok gaixotasunak kutsa diezazkiekete gizakiei, etxe-

abereei eta basa-espezieei. 

Errenterian eta haren inguruan flora exotiko inbaditzailearen 27 espezie erregistratu dira gutxienez, 

guztiak ere espezie arriskutsuak. Espezie horietatik bederatzi ekosistemak mantentzeko eta haien 

orekarako arriskutsuenen artean daude; aipatzekoak dira Fallopia japonica eta Robinia pseudoacacia, 

ibai-ekosistemei eta baso-ekosistemei —hurrenez hurren— eragiten dietelako. Halaber, fauna exotiko 
inbaditzailearen 12 espezieren presentzia identifikatu da gutxienez.

Arazo hau globala izanik ere, herri-esparruan hainbat lan-ildo gara daitezke espezie horiek ahal den 

neurrian saihesteko, kontrolatzeko eta murrizteko. Gainera, garrantzitsua da herritarrak ingurumen 

alorrean heztea eta jabearaztea, denok lagundu baitezakegu, jardunbide egokiei helduz gero.
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Ildo estrategiko bakoitzak honako helburu zehatz hauek ditu: 

Ildo estrategikoak Helburu zehatzak

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. 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.

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

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

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

 

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

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

17.1. Neurri aktiboak garatzea udalerriko espezie exotiko inbaditzaileak 
ezabatzeko eta/edo kontrolatzeko. 
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Bioaniztasunaren gainbeheraren eta galeraren joera aldatuko bada eta kontserbazio-egoera 

mesedegarrian mantentzen dela ziurtatuko bada, finantziazio nahikoa bideratu behar da 

bioaniztasunaren kudeaketa aktibo bati ekiteko. Gaur egun, ordea, helburu horiek lortzeko 

aurrekontu-lerro berariazkorik ez dago EAEko administrazioetan, eta funtsezkoa da egungo finantza-

tresnak —Europakoak, autonomikoak eta tokikoak— egokitzea.

Bioaniztasunaren mantentzea eta kontserbazioa gainerako udal politikekin batera ikuspegi integratu 

batetik kudeatzen bada —estrategia honetan proposatzen den moduan—, politika horien 

garapenaren zati izan behar du estrategiaren inplementazioari lotutako ekintzen finantziazioak. 

Horrela, gainera, estrategian zehaztutako helburuak lortzen lagunduko du, bioaniztasuna ez baita 

ikusiko gainerako politiketatik kanpoko alor arrotz baten moduan. 

Halaber, Eusko Jaurlaritzarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin erakunde artean koordinatzeko 

mekanismoak behar ditu ikuspegi horrek (1. helburuan zehazten dira). Horrela, alde batetik, finantza-

tresnen ikuspegia hobetuko da (adibidez, bioaniztasuna landa-garapenean integratzea bilatuz edo 
administrazio-izapideak erraztuz), eta, bestetik, erraztu egingo da koordinazioa, Errenteriako 

bioaniztasunean egin beharreko inbertsioa hobeto planifikatzeko. Bestalde, Europako programen 

bidezko finantziazioa lortzeko, administrazio horiekin koordinatu beharra dago, eta interesgarria 

litzateke eskura dauden mekanismoak elkarrekin aztertzea, programa horietan sartzea bermatzeko.

Halaber, 4. helburuan azaldu den moduan, ezinbestekoa da identifikatzea Errenteriako habitat eta 

espezieen egoeraren narriadura eragiten duten jarduerak, bai eta haien euskarri diren diru-laguntza 

publikoak ere. Diru-laguntza horien ordez, bioaniztasunarentzat onuragarriak diren jardunbideak 

bultzatzen dituztenak sartu behar dira pixkanaka. Ordezkatze horixe bera finantziazio-iturri 

garrantzitsua izango litzateke, bioaniztasunaren kontserbazioarekin eta hobekuntzarekin 
bateragarriak diren politikak bideratzeko.

Azkenik, ekintza zehatzak burutzeari begira, aipatu behar da EAEn badirela gaur egun proiektuak 

finantzatzeko zenbait lerro, diru-zenbateko handia eskaini ez arren, interesgarriak direnak lan-ildo 

ezberdinak garatzeko.

Hemen dira Udalak izan ditzakeen finantzaketa lerro batzuk biaoniztasuna kontserbatzeko eta 

hobetzeko ekintzak gauzatzeko2.

4. Finantziazioa
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1. Garapen jasangarria sustatzen duten ekintzak gauzatzen  dituzten udalei, mankomunitateei, beste 

toki-entitate batzuei, toki-erakunde autonomoei  eta tokiko merkataritza-sozietateei  diru-

laguntzak.

Erakunde Sustatzailea: Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila. Eusko 
Jaurlaritza.

Garapen jasangarria sustatzen duten ekintzak gauzatzen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko 

udalek, mankomunitateek, beste toki entitate batzuek, toki erakunde autonomoek eta tokiko 

merkataritza sozietateek jaso ditzaketen diru-laguntzen deialdia arautzea da agindu honen xedea, 

lerro hauekin bat etorriz:

a)  Kutsatutako lurzoruak. Tokiko titulartasun publikoko lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta 

leheneratzeko lanak sustatzen dituzten ekintzak.

b) Atmosfera. Inguruneko airearen kalitatea hobetzea sustatzen duten ekintzak eta negutegi-efektuko 
gasen emisioa zuzenean murrizten duten ekintzak. Aurrerantzean klima-aldaketako eta airearen 

kalitateko ekintzak izendatuko ditugu.

c) Biodibertsitatea. EAEko dibertsitate biologikoa gehitzea sustatzen duten ekintzak.

Biodibertsitatearen lerroan Biodibertsitatearen gehikuntza (espezie kopurua) sustatzen duten ekintzak 

diruz lagun daitezke. Ekintza horiek honelakoak izan daitezke:

• Habitat naturalak ingurumenaren aldetik birsortzea edo leheneratzea.

• Katalogatutako basa flora eta fauna espezieak babesteko eta kontserbatzeko neurriak hartzea.

• Espezie exotiko inbaditzaileak kentzea.

• Degradatutako espazioak birsortzea.

• Paisaia hobetzeko eta leheneratzeko jardunak edota lurraldearen konektibitate ekologikoa 

laguntzen dutenak.

Ez dago mugarik aurkeztu ahal diren diru-laguntza eskabideen kopuruan, baina puntuaziorik 

handiena jasotzen duen jardunerako soilik emango da diru-laguntza.

Laguntzak ezin dira izan diruz lagundu ahal diren gastuen zenbatekoaren % 85 baino gehiagokoak. 

Diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa 150.000 euro da proiektu bakoitzeko.
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2. EAEko eremuan lur-zaintzailetza akordioetan diren ondare naturala kontserbatzeko ekintzetarako 

diru-laguntzak iragartzen dira.

Erakunde Sustatzailea: Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila. Eusko 

Jaurlaritza.

Dirulaguntzen onuradunak izan daitezke pertsona juridikoak beti ere irabazteko asmogabekoak, 

pribatuak zein publikoak, baldin eta, zaintzailetza erakunde bezala aritzen direnean, EAEaren eremu 

barruan ekintzak eta jarduketak egiten badituzte.

a) Biodibertsitea kontserbatzeko, berrezartzeko edo hobetzeko jarduketak:

• Egun izapidetzen ari diren Natura 2000 Sareko Kontserbazio Gune Berezien (KGB) 

kontserbazio neurriak dituzten agirietan barne diren jarduketak.

• Mehatxatuta den flora edo fauna basatia kontserbatzeko jarduketak.

• Hostozabal autoktonoen espezieek eraturiko basotxoak ezartzea, suspertzea edo hobetzea. 
Aurretik den zuhaitza aloktonoa aldatzeko eta europar edo lurralde interesa duten habitaten 

kontserbazio egoera hobetzeko, edota EAEn lehentasun interesa duten espeziek hartzeko 

ahalmenerako jarduketei lehentasuna emango zaie.

• Ekotonoak sortzea, bai baso-basen ertzean, bai larredien ertzean, orla zuhaitz edo zuhaixkak 

landatuta.

• Urbazterreko basoen azalera handitzea, babes edo kontserbazio helburuekin, oraingo 

basotxoak euren artean konektatu ahal izateko.

• Urbazterreko landaredia babesteko edota landareriarako landatzeak egitea (haltzadi, lizardi, 

sahasti edo zumardiak), gutxienez 10 metroko zabalerakoak, ur ibilguen babes bandetan, 

edonon direla (belardiak, labore-lurrak, basoak, bide ertzak). Horren barruan, eukalipto eta 
pinu landaketetako lehenengo 10 metroak (gutxienez) urbazterreko baso bihurtzea sartzen 

da.

• Baso-orbanei eta landazabaleko zonei loturiko putzuak eta hezeguneak instalatzea.

• Gune hezeak suspertzea edo berreskuratzea, hezeguneei loturiko eremuetan edo hezegune 

bihurtzeko aukera duten eremuetan, esate baterako, eremu endorreikoetan, troketan, 

depresioetan, etab.

• Ekosistema autoktonoen osotasunerako mehatxagarriak diren espezie exotiko inbaditzaileak 

ezabatzea.

• Baso bideak kentzea, bertako espezien urraketa eta landaketaren bidez.

• Leize eta kobazuloetan harlankaitz hormez mugaketa itxidurak ezartzea.

• Hesi biziak sortzea dagokionean bertako espeziek erabiliz, atlantiko edota mediterraneoko 

giroetakoak.

• Lehorreko laboreen artean ildarteak egitea, giro mediterraneoetan.

• Ureztatze putuzak fauna basatiaren kontserbazioarekin bateragarri egitea. Itxidurak 

iraztezinak eta arantza harizkoak itxidura bigunez aldatzea. Espezieak putzu eta kanpora 

arteko bide askea izatea errazten duten elementuak ezartzea.
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b)  Ikerketa eta jarraipen jarduketak:

• Lurralde zaintzailetza akordioaren barruen diren biodibertsitatearen elementuen zerrenda 

egitea.

• Egitasmoaren helburu eta ekintzen jarraipen eta ebaluazio plangintza.

• Egitasmoaren ekintzen zuzendaritza teknikoa.

• Salbuespen gisa, jarraipenerako edota zerrendetarako datuak lortzeko ekipamendua erostea, 

beti ere egitasmoaren ekintzak aurrera eramateko nahitaezkoak direla erakusten bada.

c) Komunikazio jarduketak.

• Egitasmoaren ekintzen eta lurralde zaintzailetza akordioan diren lurren natur balioen gaineko 

material didaktikoa egitea.

• Seinaleztapena.

Deialdi honen ondorioetarako, lurralde zaintzailetza akordioa hauxe da: lurraldearen jabeak eta 
erabiltzaileak biodibertsitate eta haren elementuen kontserbazio eta erabilpenera erakarteko teknika 

edo estrategia juridikoen multzoa, Hau den hau boron- datezko akordioaren bidez egiten da, 

lurraldearen jabeak edo erabiltzaileak edota baliabide naturalen aprobetxamendu edo erabilera 

eskubideen jabeak eta zaintzailetza erakundeen artekoa.

Lur-zaintzailetza akordioek dirulaguntza eskaera aurkezteko epea amaitu baino lehen eginda izan 

beharko dute.

Dirulaguntzaren zenbatekoa ez da helduko dirulaguntza jaso dezakeen gastuaren % 100ra. 

Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak honako hauek izango dira: eskatzaileak aurkezturiko 
jarduketaren aurrekontu xehatuan jaso eta hori betearazteari argi lotuta daudenak.

3. Gipuzkoako basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru laguntzen.

Erakunde Sustatzailea: Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentua. Gipuzkoako 

Foru Aldundia.

Laguntza hauek jasotzeko, basoak edo baso azalerak pertsona fisiko edo juridikoenak izango dira eta 

pertsona horiek bete beharko dituzte Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzen 2007ko 
martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan onuradun izaera eskuratzeko aurreikusten dituen 

baldintza orokorrak, baita oinarri arautzaileetan diru laguntza lerro bakoitzerako eskatzen diren 

baldintza espezifikoak ere; horrez gain, eskatzaileak Nekazaritza Ustialekuen Erregistroan izena 

emanda egon behar dira.

a)  LGENF fondoaren partaidetza duten laguntzen helburua izango da basoen eragin ekonomiko, 

ekologiko eta sozialak zaindu eta hobetzea.
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Lehen atala. Basogintza sektorearen lehiakortasuna handitzea

- Basozainek aholkularitza zerbitzuak erabiltzeko laguntzak.

Diruz lagundu ahal izango dira Baso Kudeaketa Iraunkorreko Plan Teknikoak (BKIPT) Era berean, 
diruz lagundu ahal izango dira teknikoki justifikatzen diren aholkularitzako beste jarduera batzuk.

Bigarren atala. Ingurumena eta basoetako landa ingurunea hobetzea.

- Baso ingurunearen aldeko laguntzak.

Interes publikoko eremu eta egoeretan basoen eragin ekologiko eta babeslea bermatu eta 

areagotzearren bai udal administrazioen basoetan eta bai jabetza pribatukoetan egin- dako lanak 

hartuko dira artikulu honetako jarduera eta inbertsio subentzionagarritzat. Kudeaketa zailtasun 

handiak dauzkatenak dira interes publikokoak, esaterako, ibaien eta errekastoen buruak, akuiferoen 

errekarga zonak, faunaren ugal eta babes tokiak eta balio bereziko paisaiak.

Jarduera horiek Baso Kudeaketa Iraunkorreko Planetan jasota egongo dira.

Ondorengo hauek, besteak beste, dira mendi jabeen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko 

hitzarmenen bidez ahalbidetu daitezkeen jarduera eta inbertsioak:

- Balio ekologiko handiko arboladiak zaindu eta baso berritzea.

Puntu honetan balio ekologiko handiko arboladiak zaindu eta baso berritzeko mendien jabeek 

hartu behar dituzten konpromisoak aurreikusten dira. Hain justu, balio ekologiko handiko 

arboladiak baso berritzeko hartuko diren konpromisoak, besteak beste, ondorengo lanak egitea: 
Itxiturak jarri, lurra prestatu, sastrakak kendu, inausketa egin eta zur hila areagotu

- Basoen kudeaketa eta aprobetxamenduetan kalte eragin gutxiko teknikak erabiltzea.

Landatu beharreko lurrak prestatu, baso bide eta pistak egin, baso mozketa eta bakanketak egin 

eta basoko produktuak ateratzeko, mendien titularrek kalte-eragin gutxiko teknikak erabiltzeari 

buruz hartu beharreko konpromisoak sartzen dira.

- Produkziokoak ez diren inbertsioetarako laguntzak.

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak izango dira balio ekologiko handiko arboladiak zaindu eta baso 

berritzeko xedez itxituretan eta baso tratamenduetan egindako inbertsioak. Inbertsio horiek Basoen 
Kudeaketa Iraunkorreko Plan Tekniko (BKIPT) batean jaso beharko dira.

Era berean, subentzionagarriak izango dira altxamendu topografikoak eta mendi publikoetan 

mugaketak egin eta muga- rriak jartzeko egindako inbertsioak, eta txosten teknikoak, Herri Jabariko 

Mendietako Basoen Antolaketa Proiektuak eta beste mendi publiko batzuetan Basoen Kudeaketa 

Iraunkorreko Planak (BKIPT) egiteko kostuak.
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b) Basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontuen kargura 

finantzatutako lurralde laguntzak.

- Baso landaketak.

Lurra prestatzea, landareak eskuratzea, zuloak egin eta landatzea, babesleak jartzea, zurkaitz edo 

itxiturak egitea eta lehen urteko hutsak birjartzea.

4. Tokiko Agenda 21eko ekintza planak gauzatzea bultzatzeko diru laguntzak.

Erakunde Sustatzailea: Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua. Gipuzkoako Foru 

Aldundia.

Eskuratu dezaketenak:

• Udal Batzarrak onartutako Ekintza Plana duten Gipuzkoako udalak

• Eskualdeko Ekintza Plana onartua duten edo udalen ekintza planak gauzatzen laguntzen duten 

jarduerak egiten dituzten udal eta eskualde mailako sozietateak, baldin eta haien helbide soziala 

eta zerga-egoitza Gipuzkoako Lurralde Historikoan badago eta haien kapital soziala izaera 

publikokoa bada.

Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planean (Tokiko edo Eskualdeko Ekintza Plana) jasotako ekintza zehatz 

bati erantzuna eman eta ingurumen hobekuntza etengabean eta iraunkortasun printzipioetan aurrera 

egiteko helburua duten jarduketetarako bakarrik emango dira diru laguntza hauek.

Aurreko esparruaren barruan, lehentasuna izango dute ondorengo eremu tematikoarekin lotura duten 
ekintzak burutzen dituzten jarduerek:

- Eremuak eta habitatak lehengoratzea eta hobetzea: Toki eta eskualde mailan biodibertsitatea 

zaintzea; habitatak lehengoratzea eta hobetzea, bereziki ibai habitatak eta duna eta hezegune 

sistemekin lotura duten habitatak; konektagarritasun ekologikoa hobetzea, etab.

Proiektu bakoitzerako emango den diru laguntza, proiektu horretan gastu lagungarriak (BEZa kanpo) 

direnen portzentaje bat izango da, hain zuzen, balorazio irizpideak aplikatuta proiektuak lortzen 

dituen puntuen emaitzaren berdina, baina %75eko eta 100.000 euroko mugarekin. Diru laguntzak 

lehentasun hurrenkerari jarraituz emango dira, urteko deialdian aldez aurretik ezarrita dagoen 
guztizko zenbatekoa agortu arte.
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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. 

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

5. Ekintza Plana

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategia

27



Ildo estrategikoak Helburu zehatzak Ekintzak

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.

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. 
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Ildo estrategikoak Helburu zehatzak Ekintzak

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). 

4.3. 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. 
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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. 
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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. 
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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.
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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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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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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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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. Errenteriako HAPOaren hurrengo berrikuspenean Altzate lurzoru urbanizaezin gisa sailkatzea, 
paduraren ingurumen-berreskuratzea lortzeko. 

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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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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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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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.  

Errenteriako Ondare Naturala eta Bioaniztasuna Hobetu eta Zaintzeko Udal Estrategia
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