
XX DEKRETUA, 20XX(e)ko XXXXXXXXekoa; honen bidez, “Txingudi-

Bidasoa” ES2120018 BGLa Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatzen 

da eta leku hori eta ES0000243 Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua 

(HBBE) babesteko neurriak ezartzen dira. 

 

 

Jaurlaritzaren Kontseiluaren 1997ko abenduaren 23ko, 2000ko azaroaren 28ko eta 

2003ko ekainaren 10eko akordioen bidez, 6 gune deklaratu ziren Hegaztientzako 

Babes Bereziko Eremu (HBBE), eta 52 leku proposatu ziren Batasunaren 

Garrantzizko Leku (BGL) izendatzeko. Proposamen hori Europako Batzordeari 

aurkeztu zitzaion, eta hark onartu egin zuen Batasunaren Garrantzizko Lekuen 

(BGL) zerrenda, 2004/813/EE eta 2006/613/EE erabakien bidez. Lehenengoa 

biogeografia atlantikoko eskualdeari dagokio, eta bigarrena, berriz, biogeografia 

mediterraneoko eskualdeari; bi horietan dago gure erkidegoa. 

 

Habitat naturalak eta basoko fauna eta flora babesteari buruzko Kontseiluaren 

1992ko maiatzaren 21eko 92/43/EEE Zuzentarauaren 4. artikuluan eta Natura 

Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 44. 

eta 45. artikuluetan ezarritakoa Batasuneko Garrantzizko Leku guztiak 

Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) deklaratuko dituzte. Horrez gain, behar adina 

kontserbazio-neurri ezarriko dituzte, eremu horietako habitat natural mota eta 

espezie-mota guztien eskakizun ekologikoei erantzuteko. Kontserbazio-neurriek 

beren baitan hartuko dituzte kudeaketa-planak edo bitartekoak, bai eta arauzko, 

administrazioko edo kontratuko neurriak ere. Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) 

izendatzeko epea 6 urtekoa da, Europako Batzordeak lekuen zerrenda onartzen 

duenetik kontatzen hasita. 

 

Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legearen 42.3 artikuluan 

ezarritakoaren arabera, lehentasuna eman zaio ibai- eta estuario-guneak 

Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzeari, eremu horietako habitaten eta 

espezieen kontserbazio-egoera onera ekartzeko neurriak ezarrita. Bidasoako 

estuarioaren kasuan, alderdi hauek hartu dira kontuan: 

 

a. Espazioak naturaren aldetik duen interesa. Batasunaren Garrantzizko Leku 

izateaz gain, Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua da, eta Nazioarteko 

Garrantziko Hezeguneen Ramsar zerrendan dago. 

 

 

b. Eremu horrek kontserbatzen ditu balio handikoak eta fauna eta floraren aldetik 

interesekoak diren padura enklabeak, Europa Batasunaren intereseko habitatei 

lotuta daudenak. Horietako hainbat habitat EAEn urriak badira ere, Bidasoa 

ibaiaren estuarioan ondo ordezkatuta daude. 

 



c. Habitatei lotuta Euoropa Batasunaren intereseko hainbat espezie daude, 

mehatxatuak daudenak: besteak beste, arrain hiruarantza (Gasterosteus 

aculeatus), izokin atlantikoa (Salmo salar), kolaka (Alosa alosa), apo 

lasterkaria (Bufo calamita) eta arkanbelea (Lucanus cervus). 

 

d. Bidasoako estuarioak garrantzi estrategiko handia du hegaztientzat, 

migrazioan negua pasatzeko eta atseden hartzeko lekua baita. Izan ere, Euskal 

Herriko bigarren hezegunerik garrantzitsuena da, Urdaibairen atzetik. 290 

baino hegazti-espezie gehiago aipatu dira eremu horretan, eta horietako 63 

Hegaztiei Buruzko Zuzentarauaren I. eranskinean agertzen dira: besteak 

beste, aliota (Gavia sp.), mokozabala (Platalea leucorodia), txori zezena 

(Botaurus stellaris), arrano arrantzalea (Pandion haliaetus) eta ur-benarriza 

(Acrocephalus paludicola). 

 

e. Habitat eta espezie horiek oso kalteberak dira, eta etengabe daude presiopean 

(ibarrak hartzen dira hiri-erabileretarako eta azpiegituretako). 

 

92/43/EEE Zuzentarauan Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzeko ezarritako 

eskakizunak betetze aldera, sakon aztertu da eremu hori, eta eskala egokian 

adierazi da Europar Batasunaren intereseko habitaten banaketa. Horrez gain, 

fauna eta flora espezie bereizgarrien banaketa eta kontserbazio-egoera aztertu da, 

eta zenbait habitati buruzko interpretazioa zuzendu egin da. 

 

Zenbait kasutan, habitat-moten azaleran aldea dago xehetasun-lanek emandako 
datuen eta Euskal Autonomia Erkidegoak, proposatutako tokien zerrendarekin 
batera, Europako Batzordera bidalitako eta hari jakinarazitako datuen artean. 
Hasierako proposamena egiterakoan, habitat-motak identifikatzeko metologia eta 
lanerako erabili zen eskalak eragin dituzte desberdintasun horiek.  
 

Ibaien eta estuarioen bereiztazunak, eta bi ingurune horien arteko lotura naturala 
kontuan hartuta, kontserbazio neurriak modu homogeneoan ezarri dira. 
Horretarako  jarraibide-, arautze- eta jardun-multzo bat diseinatu da, biogeografia 
atlantikoko eskualdeko ibai eta estuario guztiei aplikatzeko. 
 
Halaber, instrumentu bakarra erabili da HBBE eta KBE kontserbatzeko. Bertan 
Europa Batasunaren intereseko habitatak eta espezieak identifikatzen dira, bere 
kontserbazio egoera diagnostikatze da eta azkenik helburu eta jarduera 
espezifikoak ezartzen dira.  
 

Eremuaren kontserbazio-neurriak taxutzeko, Europako Batzordearen printzipioei 

jarraitu zaie, 92/43/EEE Zuzentarauan adierazten diren habitaten eta taxonen 

eskakizun ekologikoei erantzuna ematea baita helburua. 

 

Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legearen 45. artikuluan 

ezarritakoa betez, KBE eta HBBErako kudeaketa-tresna espezifikoa sortzea erabaki 



da, eta, horrez gain, jarraibide-, arautze- eta jardun-multzo bat diseinatu da, 

biogeografia atlantikoko eskualdeko ibai eta estuario guztiei aplikatzeko. Dekretu 

honen eranskinean arau-izaerako kontserbazio-neurriak daude, eta kudeaketa-

tresnaren gainerako dokumentazioa Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio 

Orokorrean ingurumenaren alorrean eskumena duen sailaren helbide 

elektronikoan dago eskuragarri. 

 

Natura Ondarea eta Biodibertsitatearen abenduaren 13ko 42/2007 Legeko 2.f 

artikuluaren arabera, ingurumenaren babesa lurralde-antolamenduari eta 

hirigintzari gailentzea, araudi honen oinarrian dagoen printzipioetako bat da. 

 

Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzeko prozeduran, parte hartzeko nahitaezko 

prozesua ere bete da, eta uztailaren 18ko 27/2006 Legearen printzipioei jarraiki 

egin da (lege horrek ingurumenaren alorrean informazioa eskuratzeko, herritarrek 

parte hartzeko eta justiziara heltzeko eskubideak arautzen ditu). Prozesu 

horretan, gizarte- eta ekonomia-interesen ordezkari diren eragileek hartu dute 

parte. Izapide-epeak iraun bitartean zabalik egon dira parte hartzeko jarritako 

bide guztiak. Horretarako, interesa zuten herritarrei komunikazioak helarazi 

zaizkie, eta, bestalde, propio prestatu genuen web-orri hau: 

http://www.euskadi.net/natura2000. 

 

Eusko Jaurlaritzari dagokio kontserbazio-neurriak ematea eta ezartzea, Natura 

Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 44. 

artikuluan ezarritakoari jarraiki. 

 

Horrenbestez, Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legearen 16.bis artikuluan 
eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 
Legearen 44. eta 45.1 artikuluetan ezarritakoa betez, Ingurumen, Lurralde 
Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak proposatuta, eta 2012ko 
XXXaren Xan izandako bilkuran Gobernu Kontseiluak eztabaidatu eta onartu 
ondoren,  
 

 

XEDATZEN DUT: 

 

1. artikulua. Helburua eta lurralde-eremua 

 

1. “Txingudi-Bidasoa” ES2120018 eremua Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) 

deklaratzea. “Txingudi-Bidasoa” Kontserbazio Bereziko Eremuaren eta 

“Txingudi” Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren mugaketak Dekretu 

honen eranskinean daude jasota. KBEren mugaketa bat dator Europako 

Batzordearen 2004/813/EE Erabakiaren bitartez Europar Batasunaren 

Garrantsizko Lekuen zerrendan onartzean finkatutako mugaketarekin. 

 



2. ES2120018 “Txingudi-Bidasoa” KBEa eta ES0000243 “Txingudi” HBBEa 

babesteko neurriak onartzea. 

 

2.artikulua. Xedea 

 

1. Arauaren xedea da Kontserbazio Bereziko Eremuan (KBE) kontserbazio –egoera 

onean eutsiko zaiela edo oneratu egingo direla bermatzea Batasunaren 

intereseko habitat naturalak eta basoko fauna eta flora espezieen habitatak; 

habitat naturalak eta basoko fauna eta flora babesteari buruzko Kontseiluaren 

1992ko maiatzaren 21eko 92/43/EEE Zuzentarauan daude ezarrita habitat 

horiek (Habitaten Zuzentaraua). Horrez gain, arauaren helburua da 

Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuan (HBBE) hegazti-espezieen biziraupena 

eta ugalketa ziurtatzea beren banaketa eremuan, eta bereziki Europako 

Parlamentuak eta Kontseiluak basoko hegaztien kontserbaziori buruz 2009ko 

azaroaren 30ean emandako 2009/147/EE Zuzentarauaren I. eranskinean 

adierazitako espezieena (Hegaztien Zuzentaraua), bai eta eranskin horretan 

adierazi ez diren baina gurera iritsi ohi diren espezie migratzaileena ere. Horren 

guztiaren azken helburua da ahalegina egitea Europako lurraldean 

biodibertsitatea kontserbatuko dela bermatzeko. 

 

2. KBEan eta HBBEan araubide orokor hau aplikatuko da: 92/43/EEE Zuzentarauan 

edo Habitaten Zuzentarauan ezarritako, 2009/147/CE edo Hegaztien 

Zuzentarauan ezarritakoa, eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 

abenduaren 13ko 42/2007 Legean ezarritakoa. 

 

3.artikulua. Kontserbazio-neurriak 

 

1. Dekretu honen helburu diren eta Natura 2000 Sarea osatzen duten eremuak 

kontserbatzeko neurriak dokumentazio honetan zehazten dira: 

 

a. Zati komuna edo. 1. dokumentua. Jarraibide, arautze eta jardun 

komunak, ibaien eta estuarioen Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) 

guztietan aplikatzekoak. 

 

b. Zati espezifikoa, Bidasoa ibaiari eta Txingudiko estuarioari dagokiena: 

 

 2. dokumentua. Helburu eta jardun partikularrak 

 3. dokumentua. Mapak 

- 1. mapa. KBEren eta HBBEren mugaketa 

- 2. mapa. Batasunaren intereseko habitatak 

- 3. mapa. Jarduerak 

 

2. Arau-izaerako xedapenak honako hauek dira: 

 



 1. dokumentuaren jarraibide, arautze eta jardun komunak 

 2. dokumentuaren helburu eta jardun partikularrak 

 3. dokumentuaren mapetan adierazitako eremuen mugaketa  

 

Xedapen horiek Dekretu honen eranskineko 1. atalean (jarraibide, arautze eta 

jardun komunak) eta 2. atalean (helburu eta jardun partikularrak eta mugaketa 

eta mugaketa) daude argitaratuta. Gainerako dokumentazioa informatzekoa eta 

orientagarria da. 

 

3. Kontserbazio-neurriak berrikusteko edo aldatzeko, ingurumenaren alorrean 

eskumena duen sailburuak emango du horretarako agindua, egoerak berak edo 

eskura dauden ezagutza tekniko eta zientifikoek hala egitea eskatzen badute, eta, 

betiere, 92/43/EEE Zuzentarauaren 11. eta 17. artikuluetan ezarritakoa betez. Izan 

ere, kontserbazioa eta kudeaketa moldagarria, etengabea eta malgua izan dadin 

bultzatzea da helburua. Prozedura horretan, herritarren parte-hartzea benetakoa 

eta eraginkorra izango dela bermatu beharra dago, 26/2007 Legeak ezarri bezala; 

eragindako administrazioei eta erakundeei kontsulta egingo zaie, eta Naturzaintza 

organoaren txostena jasoko da. 

 

4. Ingurumenaren alorreko sailaren helbide elektronikoan egongo dira eskuragarri 

kartografia –formatu digitalean–, eta kontserbazio-neurriei buruzko agiri guztiak. 

 

 

AMAIERAKO XEDAPENAK 

 

Lehena. Ahalmenak 

 

1.- Ingurumenaren alorreko sailburuari ahalmena ematen zaio Dekretu hau 

garatzeko eta aplikatzeko behar adina xedapen eman eta behar adina neurri 

ezartzeko. 

 

2.- Ingurumenaren alorreko sailburuari ahalmena ematen zaio Eusko Jaurlaritzaren 

izenean legeak ezarritako tramite eta komunikazio guztiak betetzeko, bai 

Estatuaren Administrazio Orokorrean, bai Europar Batasunean. Eta, hala badagokio, 

neurriak ezartzeak eragingo duen kostu ekonomikoa zenbatekoa den kalkulatuko 

du, 92/43/EEE Zuzentarauaren 8. artikuluak ezarritakoa betetze aldera. 

 

Bigarrena. Ministeriora helaraztea. 

 

Gobernu Idazkaritzak helaraziko du dekretu hau Ingurumen Ministeriora, Europako 

Batzordera bidal dezan. 

 

Hirugarrena.- Indarrean sartzea. 

 



Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren 

biharamunean sartuko da indarrean. 

 


