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Izenburua: Gipuzkoan naturarekin 
konektatzeko baliabideak
Egilea: Gipuzkoako Foru Aldundia   Urtea: 2019
Hizkuntza: Euskara eta gaztelania   Formatua: Web
Sinopsia: ibilbideen hautaketa, gomendioak eta baliabideak,  
espezifikoki familiei zuzenduta, gure lurraldeko natura-balioetara  
erraz eta errespetuz hurbiltzeko helburuarekin. Etxetik gozatzeko 
moduko baliabideak ere sartzen dira, hala nola liburuak, filmak eta 
jokoak.

Izenburua: EAE Flora aloktono inbaditzailearen 
diagnosia
Egilea: Eusko Jaurlaritza  Urtea: 2009
Hizkuntza: Euskara eta gaztelania   Formatua: Pdf - Web
Sinopsia: Diagnostiko hori ezinbesteko tresna izan daiteke gure 
bioaniztasun biologikoa zaintzeko eta berreskuratzeko egin 
beharreko ekintzen plangintza egokia diseinatzeko. Lanaren 
emaitzek espezie exotiko inbaditzaileak zorrotz kontrolatzeko eta 
haiek errotik desagerrarazteko aukera emango digute, haiek baitira 
bioaniztasunaren galeraren arrazoi nagusietakoa. 

Izenburua: Espezieak: Flora exotiko 
inbaditzailea. Erreferentziazko web orria
Egilea: Eusko Jaurlaritza  
Hizkuntza: Euskara eta gaztelania Formatua: Web
Sinopsia: Espezie exotiko inbaditzaileei buruzko atlas, webgune, 
blog, nazioarteko hitzarmen, estrategia, plan eta programa, 
dibulgaziozko liburuxka, eta abar.

ESTEKA

ESTEKA

ESTEKA

https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/ingurumena/gnaturaldia/konekta/naturarekin-harremantzeko-baliabideak
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=97801056-CD1F-4503-BAFA-F54FA80D9A44&Cod=5FD95088-0390-49F3-833E-24A5DE439E2C&Idioma=eu-ES
https://www.euskadi.eus/web01-ejeduki/eu/u95aWar/consultaGruposEspeciesJSP/U95aSubmitGrupos.do?pkGrupo=15&tipoEntidad=5&bloqueGrupos=303
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Izenburua: EAEko fauna exotiko 
inbaditzailearen diagnosia
Egilea: Ihobe, Eusko Jaurlaritza   Urtea: 2009 
Hizkuntza: Euskara eta gaztelania  Formatua: Web
Sinopsia: Gure erkidegoan dauden flora eta fauna espezieak 
identifikatu eta sailkatu ondoren, diagnostikoak sakondu egiten du 
espezie bakoitza dagoen habitatean sortzen duen inpaktu-motan, 
gero arazo horiei aurre egiteko formularik eraginkorrenak bilatzeko.

Izenburua: 52 keinu biodibertsitatearen alde
Egilea: IHOBE eta Europako Batzordea  Urtea: 2013
Hizkuntza:  Euskara eta gaztelania  Formatua: Web
Sinopsia: Liburuxka honek 52 iradokizun ditu, urteko aste bakoitzean 
diferentzia bat azpimarratzen laguntzen dutenak. Egunero burutu 
ditzakegun aholku praktikoak; gure komunitateetan sentsibilizazioa 
areagotu; ikertzen lagundu, bizitza basatiari eta ekosistemei buruzko 
datuak behatuz eta erregistratuz;  lorategiko teknika jasangarriak eta 
eraikuntza eta brikolajeko proiektuak.

Izenburua: 52 neurri hiri ekologikoagoa lortzeko
Egilea: Europako Batzordea  Urtea: 2018
Hizkuntza: Gaztelania  Formatua: Pdf-Web
Sinopsia: Liburuxka honek berrogeita hamabi iradokizun ditu, 
urtean zehar hiri-biodibertsitateari nola lagundu behar zaion 
azaltzeko. Egunero egiteko moduko ekintza praktikoak jasotzen ditu; 
hasi ditzakezun jarduerak edo zure komunitatean parte hartzeko 
modukoak; nola lagundu diezaiokezun ikerketari basa-bizitza 
behatuz eta grabatuz; eta zure lorategian edo baratzean teknika 
jasangarriak erabiltzeko ideiak.

ESTEKA

ESTEKA

ESTEKA
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https://www.euskadi.eus/web01-a2aznscp/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aDetallePublicacion.jsp?id=044917&tipo=L&id2=0001&impr=0001
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=97801056-CD1F-4503-BAFA-F54FA80D9A44&Cod=D0FB40EC-5AFC-4E4E-8826-C6ACB84756D9&Idioma=eu-ES
https://ec.europa.eu/info/publications/52-steps-towards-greener-city_es
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Izenburua: The National Biodiversity Data 
Centre
Egilea: The Heritage Council, Ireland 
Hizkuntza: Ingelesa  Formatua: Web
Sinopsia: Biodibertsitateari buruzko Datuen Zentro Nazionalak 
Irlandako dibertsitate biologikoari buruzko datuak bildu, kudeatu, 
aztertu eta zabaltzen ditu. 

Atal eta ekimen inspiratzaile eta interesgarriak ditu. Adibidez, erleak 
polinizatzeko eta zaintzeko, herrialdeko biodibertsitatea mapatzeko…

Izenburua: «Naturari etxe bat ematen»
Egilea: Erresuma Batuko Hegaztien Babeserako Elkartea
Hizkuntza: Ingelesa  Formatua: Web
Sinopsia: Beste baliabide batzuen artean, urteko hilabete 
bakoitzerako ideiak jasotzen ditu: urtaroak aldatzen diren heinean 
naturan ikusten duguna ere aldatzen da. Denboraldi-gidetan 
erantzunak topatuko dituzue.

Izenburua: Eskoziako Naturaren Agentzia
Egilea: Eskoziako Gobernua 
Hizkuntza: Ingelesa  Formatua: Web
Sinopsia: Herritarren Zientzian parte hartzea oso modu baliagarria 
da ingurumenari laguntzeko eta gure ezagutza zientifikoa 
zabaltzeko. Herritarrek bildutako informazioa funtsezkoa da Eskoziako 
zientzialariek uler dezaten nola ari den funtzionatzen ingurumena eta 
non egin behar diren ekintza gehiago.

Baliabideak eta ideiak inspirazio-iturri izan daitezke herritarren 
zientzia hori gure lurraldean aplikatzeko. Anima zaitez!

ESTEKA

ESTEKA

ESTEKA
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https://www.biodiversityireland.ie/
https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/natures-calendar-home/
https://www.nature.scot/scotlands-biodiversity/biodiversity-what-can-you-do/citizen-science-biodiversity
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Izenburua: Natura Bizia
Egilea: Avis Productions Nature Films, S.L. 
Hizkuntza: Euskara eta gaztelania  Formatua: Dokumentala-
Seriea
Sinopsia: Iberiar Penintsulako iparraldean bi eskualdek 
aukera paregabeak eskainiko dizkigute. Euskadi eta Nafarroa, 
Europa mailan biodibertsitate ehuneko handia duten bi 
lurralde dira. Natura Bizian, hobekien kontserbatutako txokoak, 
biodibertsitate ikusgarriena eta egoera basatienean dagoen 
animalia fauna ezagutaraziko ditugu. Labar bertikalak, itsa so 
amaigabea, magiaz betetako basoak eta kareharrizko mendi 
erraldoiak; horiekin guztiekin bizipen ahaztezinak izango ditugu.

Izenburua: iNaturalist
Egilea: National Geographic eta Kaliforniako Zientzien 
Akademia
Hizkuntza: Gaztelania  Formatua: APP
Sinopsia: Naturalist herritarren zientziarako eta sare 
sozialerako proiektu bat da, naturalisten, zientzialarien eta 
biologoen ildoan dagoena, munduan zehar biodibertsitatearen 
behaketak mapatzeko eta trukatzeko kontzeptuan oinarrituta. 
Bere webgunearen edo aplikazio mugikorren bidez ikus daiteke 
proiektua. ¡Naturalist proiektuarekin egindako behaketek datu 
ireki baliotsuak ematen dizkiete bilaketa zientifikoko proiektuei, 
kontserbazio agentziei, beste erakunde batzuei, eta publikoari.

ESTEKA

ESTEKA

https://naturabizia.com
https://www.inaturalist.org
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