Lurraldearen zaintza

Natura kontserbatzeko
kudeaketa partekatua
“Kontserbazioa gizakiaren eta lurraren arteko harmonia da”.
Aldo Leopold (1887-1948)

Basozain, filosofo eta idazle estatubatuarra.

AGENDA 2030

XIX. MENDEAREN AMAIERAN...
…landa-ingurunea bertan behera utzi zutenez eta, horren ondorioz,
ekoizpenerako lurzorua galdu zenez, ekimen sozialak sortu ziren Ameriketako
Estatu Batuetan, hau da, gobernuz kanpoko elkarteen eta etxalde zein
laborantzetako jabeen arteko lankidetza-hitzarmenak, pribatuak nahiz
borondatezkoak. “Land Stewardship” izeneko esperientzia horiek beste
herrialde batzuetara hedatu ziren, eta, urteen joan-etorrian, hitzarmenen
helburua dibertsifikatu zen: espezie zehatzak, basoak, paisaia... kontserbatzea.
Hemen, hitzarmen horiei “lurraldearen zaintza” esaten zaie, eta lehenengo
esperientziak XX. mendeko 70eko hamarkadan egin ziren. Harrezkero, zaintzahitzarmenak ugaldu egin dira apurka-apurka.

Ondarea eta ondasun komun naturalak,
kulturalak zein paisaiakoak kontserbatzeko
aurrerapausoa.
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1890

AMERIKETAKO
ESTATU BATUAK,
EKIALDEKO
KOSTALDEA
Landa-ingurunea
kontserbatzeko
lehenengo ekimen
sozialak.

Lurraldearen zaintzaren helburuak

▪ Lurraldearen eta ozeanoen kudeaketa
tradizionala kontserbatzea.
▪ Tokiko espezieak eta habitatak kontserbatzea
eta leheneratzea.
▪ Lurzoruaren, uraren, gearen eta paisaiaren
kalitatea kontserbatzea eta hobetzea.
▪ Nekazaritza-sistemen iraunkortasuna eta
biodibertsitatea hobetzea.
▪ Baliabide naturalen ustiapen iraunkorra
sustatzea.
▪ Ondare natural eta kulturalaren elementuak
leheneratzea.

1895

EUROPA,
ERRESUMA BATUA
“National Trust”
erakunde pribatua
aitzindaria izan
zen lurraldearen
kontserbazioan eta
zaintzan.

1974

ESPAINIA,
SEGOVIA
Montejoko
harraparien
babeslekua.

2000

KATALUNIA,
OSONA
Montesquiuko
adierazpena.

2004

EUSKADI,
BIZKAIA
Lehenengo
esperientziak
Busturiako eta
Kortezubiko
udalerrietan.

Biodiversidad Fundazioak
Lurraldea Zaintzeko
Plataforma sortu zuen

2007

ESPAINIA
Estatuko Ondare
Naturalari eta
Biodibertsitateari buruzko
ESPAINIA
42/2007 legea Lurraldea zaintzeko
esperientzien
Lehenengo
inbentario
estatala

2008

Badakizu lehenengo esperientzia
hori Félix Rodríguez de la Fuente
(1928-1980) naturalistaren
ekimena izan zela?

76. artikulua: “Administrazio publikoek lurraldearen zaintza sustatuko
dute lurraldea zaintzeko erakundeen eta erakunde publiko edo pribatuetako
titularren arteko hitzarmenen bidez, betiere, haien helburu nagusia ondare
naturala eta biodibertsitatea kontserbatzea bada”.
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ZAINTZA-HITZARMENAK, HITZARMEN ONURAGARRIAK

Lursailaren
ugazaba den
pertsona (fisikoa edo
juridikoa) edo lursail hori
erabiltzeko edo bertako
baliabide naturalak
ustiatzeko eskubideak
dituena.

Erakunde
zibilak,
enpresa pribatuak,
unibertsitateak eta
Administrazio publikoak.

EZINBESTEKO
ERAGILEAK

ZAINTZARAKO
ERAKUNDEAK

Onurak:

ZAINTZAHITZARMENA

Lurraldearen
kudeaketa
iraunkorra
Aholkularitza

Kudeaketa eta garatu
beharreko lankidetza-mota
adosteko ituna. Hitzarmenak
borondatezkoak, malguak
eta onuragarriak dira bi
alderdientzat.

Norberaren
gogobetetasuna
Aitortza
soziala
Elkarrekiko
ikaskuntza

Ingurumeneko
borondatezko lana
Naturaren
kontserbazioa

Paisaiaren,
geodibertsitatearen
eta biodibertsitatearen
babesa
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ZER ZAINDU?
Lurraldearen zaintzak era batekoak edo bestekoak izan daitezke eremuaren tipologiaren eta hitzarmenaren helburuaren
arabera.

Ondare naturalaren zaintza
Ingurune naturaletako lursailak, gailurrak, basoak, hezeguneak,
espezieak, formazio geologikoak... kontserbatzea edo hobetzea.

Landa-paisaiaren zaintza
Landa-inguruneko lur-zatiak, landazabal atlantikoa
kontserbatzea, lurzorua iraunkortasunez kudeatzea,
tokiko espezieak eta tokiko barietateak berreskuratzea...

Itsasoaren eta kostaldearen zaintza
Kostaldeko guneak edo marea-eragineko ur-masak,
mehatxatutako espezieak edo interes geologikoko
eremuak kontserbatzea, arrantza-baliabideak
berreskuratzea eta iraunkortasunez ustiatzea...

Ondare zinegetikoaren zaintza
Ehizarako barrutiak edo erreserbak, jarduera zinegetiko bera
iraunkortasunez kudeatzea eta espezie zinegetikoak eta beste
batzuk, baita haien habitatak ere, bete-betean kontserbatzea.

zaindu beharreko

ingurune berriak...
...Hiriko eta hiri inguruko zaintza
Hiriguneetan edo hiri inguruko guneetan kokatutako lur-zatiak edo
eremuak, hondatutako guneak leheneratzeko, berdeguneak edo
baratze ekologikoak sortzeko, soinu-uharteak garatzeko...
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HIRU URRATSEKO HITZARMENA

1
2
3

Zaindu beharreko interes-gunea antzematea.
Harremanetan jartzea eta adostea.
Inplikatutako alderdientzat eta ingurumenarentzat onuragarria den hitzarmena
sinatzea.

Zaintza-hitzarmenak bultzatzeko eta babesteko, erakunde pribatuek edo Administrazio publikoek, Eusko Jaurlaritzak,
esaterako, dirulaguntza-lerroak sortu dituzte, eta, horrez gain, zenbait autonomia-erkidegok osatutako sareak ere eratu
dira.

Lurraldea Zaintzeko Kantauriz Bestaldeko Sarea 2011n sortu zen Kantauriko
orlako lurralde guztietako biodibertsitatea kontserbatzeko (Asturias, Kantabria,
Gaztela-Leon eta Euskadi).

HITZARMENAK BAINO GEHIAGO

Zaintzaren merkatua
Merkatuotan, lurraldea zaintzeko hitzarmenei esker lortutako
produktuak ematen dira jakitera (ortuariak, frutak, eztia, olioa,
gazta...).

Lurraldea
Zaintzeko
Espainia Estatuko
Jardunaldiak
Liburu Zuria:
Lurraldearen
zaintzaren
etorkizuna eratu
dezagun

Lurraldea Zaintzeko Sare eta Erakundeen Foroa
Espainiako estatu-mailan lurraldea zaintzen duten
erakundeak ordezkatzen dituen erakundea da.
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BIZKAIKO LURRALDEAREN ZAINTZA
2008. urteaz geroztik, urte horretan lurraldearen zaintzaren lehenengo inbentarioa egin zela kontuan hartuta, 500
zaintza-hitzarmen baino gehiago erregistratu dira Bizkaian.

Zaintza
hitzarmenak

Habitat naturalak
leheneratzea eta
berreskuratzea izan
da Bizkaiko zaintzahitzarmen gehienen
helburua.
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B
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2017

Bizkaia

azenekien...
...Euskal Autonomia Erkidegoak, Eusko Jaurlaritzaren bidez, lurraldea zaintzeko
dirulaguntzen programa publikoa eskaintzen duela? Informazioa eskatu!

Lurgaia Fundazioa zaintza-erakundea denez, zenbait hitzarmen
sinatu ditu, Bizkaiko biodibertsitatearen kontserbazioa eta
ingurune naturalaren kudeaketa sustatzeko.

AQUA
PROGRAMA
Hezeguneak
kontserbatzea eta
leheneratzea.

BIODIBERTSITATEA
PROGRAMA
Mehatxatuen edo egoera
txarrenean dauden
espezieen egoera
hobetzen laguntzea.

QUERCUS
PROGRAMA
Tokiko basoak
kontserbatzea eta
leheneratzea.

JAKIN...JARDUN

6

Lurraldearen zaintza
Natura kontserbatzeko kudeaketa partekatua

i

Gehiago jakiteko...



Lurraldearen zaintza. Eusko Jaurlaritza.



Lurraldearen zaintza. Lurgaia Fundazioa.



Lurraldearen zaintza. Aranzadi Zientzia Elkartea.



Lurraldearen zaintza. Naturtzaindia (Kontserbazio Biologiaren Elkartea).



Lurraldearen zaintza. Ekologistak Martxan.



Lurraldearen zaintza. SEO/BirdLife.



Lurraldea Zaintzeko Plataforma. Inbentarioen txostenak eta zaintzaren mapa.



Life and land stewardship. LIFE.



2011-2016an EAEk lurraldearen zaintzarako diruz lagundutako hitzarmenetan ondare naturala
bete-betean kontserbatzeko azaltzen diren jarduketen ebaluazioa. Eusko Jaurlaritza.



Denon artean natura kontserbatzea. Lurraldearen zaintza, gizartea Europako ondare
naturalaren kudeaketan inplikatzeko tresna. LANDLIFE project. Europako Batzordea.



Lurraldea zaintzeko tresnen sorta. LANDLIFE project. Europako Batzordea.



Lurraldearen zaintza: etorkizunerako apustua. Eguzki Arranoaren, Katamotz Iberiarraren eta
Eremu Natural Pribatuen Lagunen Fundazioa.



2014-2020ko Fondo Europarretan Lurraldea Zaintzeko eskaintzen diren Aukeren Gidaliburua.
Biodiversidad Fundazioa.



Enpresa, lurraldea zaintzeko aliatua. Biodiversidad Fundazioa.



Lurraldea Zaintzeko Erakundeentzako Jarduera Onen Gidaliburua. Xarxa de Custòdia del
Territori eta Biodiversidad Fundazioa.



Gidaliburu Praktikoa: Nola egin zaintzarako proiektuen plangintza, Espainiako eskualde
zaurgarrietan klima-aldaketara egokitzeko. Xarxa de Custòdia del Territori eta Biodiversidad
Fundazioa.



Estatu espainolean lurraldearen zaintza egiaztatzeko irizpide eta sistemei buruzko txostena.
Xarxa de Custòdia del Territori eta Biodiversidad Fundazioa.



Eragin

politikoa:

kontzeptua,

garrantzia

eta

tresnak.

Lurraldea

zaintzeko

sare

eta

erakundeentzako tresna. Xarxa de Custòdia del Territori.



Lurraldearen zaintzaren etorkizunerako prospektiba Espainiako lurralde-gobernantzaren
testuinguruan. Ingurumen eta Landa zein Itsas Inguruneko Ministerioa. Espainiako Gobernua.

Imágenes: argazki.irekia, Freepik, Kutxa Fototeka, Lurgaia Fundazioa y Orbela.
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