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Biodibertsitatea babesteko neurrien alde daude europar gehienak, inkesten arabera. Askok
gutxiago dakite Europar Batasunak horretarako duen tresna, oraindik guztiz egituratu gabea,

Natura 2000 Sarea dela. Erabat osatzen denean, babestutako eremuen munduko sare zabalena
izango da. Euskal Herrian azken urte parean hasi dira ezartzen sareko eremuen babes planak
–isun handien mehatxupean, dena esatera–, prozesuak 2004rako burututa behar zuen arren. 

Hamar urteko atzerapenez
ari da ehuntzen sarea

EUROPAR BATASUNAK duela hogei urte baino
gehiago ezarritako epeak bete izan balira,
seguruenik erreportaje honen xedea Natura
2000 Sarearen emaitzak aztertzea litzateke.
Horren ordez, aurreikusi zena baino askoz
astiroago gauzatzen ari den prozesu baten
berri emanen dizuegu hurrengo orrialdeetan.
90eko hamarkadaren hasieran abiatu arren
EBko herritar gehienek ia batere ezagutzen
ez duten prozesua, besteak beste bitarteko
urritasunak moteldutakoa, eta aurkari faltan
ez dagoena.

1992an Rio de Janeiron egindako Lurraren
Gailurraren (ikus ARGIAren
2.325. zenbakia) emaitzetako
bat Nazio Batuen Erakundea-
ren Dibertsitate Biologikoari
buruzko Hitzarmena izan zen.
Hitzarmen horren helburuak
betetzeko sortu zen, hain
zuzen, Natura 2000 Sarea egi-
tasmoa, EBk 1992an bertan
onartutako Habitaten Zuzen-
tarauan oinarritutakoa. Europan dauden
eremu natural eta espezie esanguratsuak kon-
tserbatzea da asmoa. 

Europako Batzordearen hasierako nahien
arabera, 2004an erabat osatuta behar zuen
sareak. Hamar urte eta gero, ez da hala.
Geroago aztertuko ditugu xeheago atzerape-
naren zergatiak, baina aurretik komeni da
Natura 2000 nola egituratzen den azaltzea,
gaia behar bezala ulertzeko.   

Sarearen egitura 
Bi motatako eremuek osatzen dute sarea.
Batetik KBE izenekoek, hots, Kontserbazio
Bereziko Eremuek; horiek dira, hain justu,

Habitaten Zuzentarauak ezarritako figurak.
Besteak, berriz, Hegaztientzako Babes Bere-
ziko Eremuak (HBBE) dira, sano aspaldikoa-
goa –1979koa– den eta gerora Natura 2000n
txertatzea erabaki zen Hegaztien Zuzentarau-
tik eratorritakoak. 

HBBEak estatu bakoitzak izendatzen ditu,
Europaren esku hartzerik gabe, eta zuzenean
Natura 2000 Sarearen parte bihurtzen dira.
Alta, Sarea KBEk osatzen dute batez ere.
Agian zehatzagoa litzateke “osatuko dute”
esatea, horien ezarpenean gertatzen ari baiti-
ra atzerapenak. 

KBE bat sortzeko prozedura
askoz konplexuagoa da. Lehe-
nik eta behin, estatu bakoitzak
kontserbazioa behar duten
guneen zerrenda egin behar
du, eta Europako Batzordeari
proposatu. Gune horiei Bata-
sunaren Garrantzizko Leku
(BGL) esaten zaie. Batzordeak
oniritzia emanez gero, sei urte-

ko epea dago BGL bakoitza KBE bihurtze-
ko, alegia, kontserbazio helburuak bermatu-
ko duten plangintza prestatu eta martxan
jartzeko. Izan ere, BGLak proposamenak
baizik ez dira. Benetako babesa KBEek ema-
ten dute, haien plangintzetan baitaude adiera-
zita gabeziak, helburuak, neurriak eta bitarte-
koak. Plan bakoitza behar bezala betetzen ari
den ala ez sei urtero aztertu behar da.

“Isunak ikaragarriak dira”
EBren hasierako asmoa zen BGLen behin
betiko zerrenda 1998rako burututa egotea.
Eta hortaz, 2004an denak KBE izatea. Ez da
hala izan. Euskal Herriari dagokionez, esan

Atzerapenaren arrazoi
nagusietako bat baliabide falta da;
Natura 2000 aurrez zeuden
legediekin bateratzea lan zaila da,
eta ez dago nahi beste bitarteko 
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daiteke azken bi urteetan hasi dela KBEen
izendapena behar bezalako erritmoan. 

EAEn, administrazioaren asmoa prozesua
2015ean burutzea da, Amaia Barredo Eusko
Jaurlaritzako Natura Ingurunearen eta Ingu-
rumen Plangintzaren zuzendariaren esanetan,
“EBk abiarazia baitu dagoeneko Espainiako
Estatuaren aurka auzibide bat, eta isunak ika-
ragarriak dira, guretzat gehiegizkoak”. 

EAEko 58 gune daude Natura 2000 Sarea-
ren barruan; lurraldearen %20 inguru
–%23raino igo liteke–. Horietako sei Hegaz-
tientzako Babes Bereziko Eremuak dira. Gai-
nerakoetatik, 27k badute KBE izendapena
hau idazteko momentuan, baina beste 25ak
BGLak dira oraindik. 

Nafarroan okerragoak dira portzentajeak.
Bertako Gobernuak ez die gure galderei
erantzun; horren ordez, herritar guztien esku
dagoen webgune batera bideratu gaitu. Hor
ikus daiteke Nafarroak 42 BGL proposatu
dituela Natura 2000n txertatzeko –herrialde-
ko gainazalaren %24–, baina oraingoz hamar
baino ez direla bihurtu KBE. Horrez gain,
hamazazpi HBBE daude.

Atzerapenaren zergatiak
Atzerapenaren arrazoi batzuk aipatu dizkigu
Amaia Barredok. Nagusia, apika, nahi beste
tresna ez izatea eskueran. “Europako Batzor-
deak ulertu behar du arlo askori buruzko

araudiak ezartzen ari dela eta tokian tokiko
administraziook gero eta baliabide urriagoak
ditugula eskura”. Kontuan izan behar da
Natura 2000 Sarea ez dela orube huts batean
ezarri beharreko araudi bat. Haren aurretik
bazeuden, eta badaude, norberaren legeak
ezarritako babes figurak –EAE eta Nafarroa-
ren kasuan parke naturalak dira garrantzi-
tsuenak–, eta Barredoren ustez ondorioa da
araudi eta dokumentu mota lar egotea aldi
berean. Gune asko, zer esanik ez, bi araudi-
ren gerizpean geratzen dira Natura 2000ko
figuren ezarpena egin ahala –EAEko gaina-
zaleraren %14, esate baterako, babes figura bi
edo gehiagoren menpe dago–, eta egoera
hori behar bezala kudeatzeak baliabide asko
eskatzen du. 

EAEren kasuan, gainera, Jaurlaritzak
dauka plangintzak egiteko ardura, baina
ondoren aldundiei dagokie kudeaketa. Natu-
ra 2000ren ezarpena atzeratzearekin jarrera
kritikoa duten zenbait taldek, elkarte natura-
listek eta ekologistek batik bat, erakundeen
arteko deskoordinazioa salatu dute. Eusko
Jaurlaritzak onartu du hori arazoa dela. 

“Sinplifikatu beharra”, azpimarratu du
Amaia Barredok. Ildo horretan, Eusko Lege-
biltzarrak Natura Babesteko Legeari hainbat
aldaketa ezartzea onartu zuen iaz. Horietako
bat da toki berean babes figura bat baino
gehiago dagoenean kudeaketarako dokumen-

Aiako Harria da
EAEn momentuz
izendatu diren 27
Kontserbazio
Bereziko
Eremuetako bat.
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tu guztiak bakar batean uztartu behar direla.
Neurriak norainoko mesedea egingo duen
esateko goiz da oraindik, jakina.

Iparralde: Natura 2000ren aurkako jarrerak
Iparraldean egoera ez da hobea. “Frantziako
Estatuak sekulako gibelapena ukan du eta du
oraindik Natura 2000ri buruz”, adierazi digu
Iker Elosegi Euskal Herriko Laborantza
Ganbarako (EHLG) koordinatzaileak. Bate-
tik, Elosegik salatu duenez, “Parisko aginta-
riei bost axola zaie biodibertsitatearen babe-
sa”. Egiten dutena, Bruselak behartuta egiten
dute. Bestalde, kontuan hartu behar dira
Frantziako Estatuan sortu diren Natura 2000
Sarearen kontrako zenbait jarrera. Hain
zuzen, Akitanian nabarmendu dira halakoak.
Aipatzekoa da Jean Lassalle biarnotar haute-
tsiaren jarrera, Iker Elosegiren ahotik ezagutu
duguna. “Natura 2000k debekatu digu ehiza-
tzea, arrantza egitea... Parisek ezin digu hori
inposatu!”. Botoak eskuratzeko balio izan
dute gisa horretako mezuek, EHLGko kidea-
ren esanetan. Ehiza, Arrantza, Natura eta
Tradizioak alderdia desagertu zen, baina hark
defendatutako pentsamoldeak indarra du
oraindik Iparraldean, barnealdean bereziki.

Kontratu bidezko kudeaketa
Astiro eta berandu bada ere, Natura 2000 gor-
puztuz doa Ipar Euskal Herrian, nolanahi.

EHLG ere jartzen ari da aletxoa horretan.
“Natura 2000n egon behar duten guneen
definiziorako irizpideak berdinak dira Europa
osoan –azaldu du Elosegik–, baina gero esta-
tu bakoitzak bere erara izendatzen eta kudea-
tzen ditu eremuak”. Estatuek sarearekiko
duten jarrera sorta zabalean bi mutur daude,
eta bietako batean Frantzia dago. “Europa
iparraldeko herrialde batzuetan, estatuak bere
gain hartzen du kudeaketa guztia eta herrita-
rrak ez du ezer esateko. Frantzian, aldiz,
Natura 2000n egon beharreko eremu bat
izendatu eta gero, estatuak bertako eragileen
esku utzi ohi du kudeaketa”. Hala, frantsesez
COPIL siglak dituen batzorde batek aztertzen
du gune bakoitzaren egoera, eta helburu-txos-
ten bat (DOCOB) ezartzen. “DOCOB
horrek ekintza konkretuak proposatzen ditu,
eta ekintza horiek gauzatu daitezen bertako-
engana joan eta hainbat urteko kontratu bat
egiteko galdatzen zaie. Jabeak nahi badu, ongi.
Ez duela nahi? Itzuliko naiz berriz”. 

2005ean sortu zenetik, EHLGk hainbat
COPILetan parte hartu du. “Azkar erabaki
genuen gure lan ildoetan sartzea Natura 2000
Sarearen sustapena, laborariok ingurumena-
rekiko sekulako erantzukizuna dugula pentsa-
tzen baitugu”, diosku Elosegik. Hala, hainbat
gunetako laborariei kontratuak sinatzeko
proposamena eraman diena EHLG bera izan
da. Nekazariak onartzen badu COPILaren

Biodibertsitaterako
interesa duten
espezieak eta
habitatak
kontserbatu eta,
behar denean,
haien egoera
hobetzeko helburua
dauka Natura 2000
Sareak. Irudian,
ugatza (Gypaetus
barbatus), gurean
desagertzeko
arriskuan dagoen
espezieetako bat.
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proposamena, diru-laguntza bat jasoko du
trukean, NPBrako aurrekontuetatik aterako
dena (ikus ARGIAren 2.143. zenbakia).

Egitura administratibo propiorik ezak zail-
tzen du portzentajeak ematea, baina Iker Elo-
segik dio Ipar Euskal Herriko zati handi bat
dagoela Natura 2000 Sarean. Esan nahi baita,
sareko parte izateko gai dela. Besterik da
babes eraginkorra ezarri izana.
Aipatu dugun atzerapena dela-
eta, momentuz lurraldearen
portzentaje txiki batean –hori
ere ezin zehaztu– besterik ez
dira izenpetu kontratuak.    

Nekazariekin talka
Kontratu bidezko sistema era-
ginkorragoa al da biodibertsita-
tearen babeserako estatuaren esku hartze
zorrotza baino?, galdetu diogu Elosegiri.
Hona arrapostua: “Ez dut elementurik kon-
parazioa egiteko. Dena den, iparraldeko herri
horietan biztanle dentsitatea oso apala da, eta
biodibertsitatea, ez beti baina maiz, ez da
lotua jendeen eginkizunei. Aldiz, Europa
hegoaldean, eta zehazki Euskal Herrian, bio-
dibertsitatea gorde izana lurraldea baliatzeko
manerari lotua dago, eta bereziki laborantza-
ri. Beraz, laborariari esatea ‘hau egin dezake-

zu, hau ez...’ ez da egingarria, ezin da hori
inposatu”.

Nolabait, jarrera horrekin bat datoz Hego
Euskal Herriko lehen sektoreko hainbat sin-
dikatu –EHNE Bizkaiarekin eta Arabako
UAGArekin hitz egin dugu guk–; hala, Natu-
ra 2000 Sarea ezartzen ari den moduarekin
jarrera kritikoa agertu digute. EHNE Biz-

kaiako Andoni Garciaren ber-
betan, “bitxia da Natura 2000n
sartu beharreko gune asko ber-
tan egon den nekazaritza eta
abeltzaintza jarduerari esker
mantendu direla egoera onean,
eta aldiz, gune horietarako kon-
tserbazio plangintzak diseina-
tzean, jarduera horri baldintzak
eta mugak ezartzen zaizkiela”. 

Eusko Jaurlaritzako Amaia Barredok badu
erantzunik kritika horien aurrean: Natura
2000 Sareko gune batean egoteagatik euren
jardunean nolabaiteko kaltea jasaten duten
nekazari eta abeltzainei diruzko ordaina ema-
tea aurreikusita dago. Kontua da, eta hori da
sindikatuen beste kexa nagusietako bat,
ordainketa horietarako sosak ez direla inguru-
men sailetako patrikatik aterako, lehen sekto-
rera bideratutako aurrekontuetatik baizik. Eta
hain zuzen, Landa Garapenerako Programe-

Natura 2000ren planteamendua
lehendik dauden legediena baino
eraginkorragoa da, besteak
beste kontrol neurri
zorrotzagoak ezartzen dituelako
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tatik; hau da, NPBtik. UAGAko presidente
eta EHNE konfederazioko kide Jose Antonio
Gorbearen ustez, bidegabekeria da hori:
“NPBren aurrekontua aldatzen ari da, Ingu-
rumen Sailak egin beharko lituzkeen ordain-
ketak egiteko. Eta gainera, oso kopuru txikia
bideratu da Natura 2000 Sareagatiko konpen-
tsazio horiek egitera. Ez gaude Natura 2000
ezartzearen aurka, baina gure jarduerari
mugak ipiniko badizkiete ordaindu diezagute-
la behar den bezala”.

Dirua nork jarri behar du?
Bidenabar, honako hausnarketa helarazi digu
EHNE Bizkaiako Andoni Garciak: EAEko
gainazalaren %20 Natura 2000 Sarean sartzea
gehiegizkoa da. Uste berekoa da Jose Antonio
Gorbea. Beste batzuen iritzian, berriz, han-
diagoa ere izan zitekeen. “Natura 2000k har-
tzen duen eremua ez da txikia, baina uste
dugu BGL batzuen azalerak handiagoa izan
behar zuela”, diosku Aitziber Sarobek,
Zarauzko Arkamurka Natur Taldeko kide eta
biologoak. Gipuzkoako kasuaz mintzo da
Sarobe batik bat, horixe baita ondoen ezagu-
tzen duena: “Legeak behartzen du BGLak
KBE bihurtzeko prozesuan parte-hartze saio-
ak egitera, eta guk horietan adierazi izan ditu-
gu gure kexak, baina ez du ezertarako balio
izan, saioak nahiko hutsalak suertatu direlako;

administrazioaren ikuspegia bete da, batzue-
tan biodibertsitatearen defentsa lehenetsi
gabe”. Hain zuzen, Sarobe kexu da parke
naturalekin bat egiten duten BGLen eremua
lehendik parkeak zuen bera izateaz –“admi-
nistrazioarentzat erosoagoa delako”–, baita
biodibertsitatearen babesaren ikuspuntutik
eremua zabaltzea gomendagarria zen kasue-
tan ere. Kontuan izan behar da, Saroberen
esanetan, Euskal Herrian –isurialde atlantiko-
an batez ere– dauden gune naturalak txiki
samarrak direla, eta elkarrekiko loturarik
gabekoak. “Espezie batzuek ez dute bizitzeko
leku nahikoa”. 

Edozein kasutan, Natura 2000 Sarearen
planteamendua lehendik ditugun legediena
baino hobea dela uste du Aitziber Sarobek.
Besteak beste, kontrol neurri zorrotzagoak
ezartzen dituelako. Amaia Barredok bat egi-
ten du, horretan, Saroberekin. “Izan ere, ikus-
pegia zeharo desberdina da”, azaldu digu
Jaurlaritzakoak, “orain arte legeen joera izan
da zegoena mantentzea, eta Natura 2000k,
aldiz, kontserbazio aktiboa sustatzen du:
ondo dagoena, gorde ez ezik, hobetzea. Eta
askoz zehatzagoa da helburuak
eta tresnak zehazteko orduan”.
Horrek nolako etekina ematen
duen jakiteko itxaron egin behar-
ko dugu, ordea. n

Natura 2000
Sareko gune asko
ibaiak eta
ibaiertzak dira. 
Ipar Euskal
Herrian,
konparazio
baterako, denak
daude sarean
sartuta, bat izan
ezik.Goiko
argazkian, Bidasoa
ibaia Elizondon.
Nafarroako
Gobernuak
izendatuta dauzkan
42 BGLetako bat
da Bidasoa.


