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zer da Biosfera erreserba - unesCo 

katedra eredua?

Zientzialarien eta Biosfera Erreserben kudeaketan 

diharduten eragileen eta arduradun politikoen arte-

ko elkarrizketarako eta adostasunerako gunea da 

Biosfera Erreserba (BE) – UNESCO Katedra eredua. 

Zientziaren eta ingurumen-kudeaketaren esparruak 

hurbiltzea eta haien artean zubiak sortzea da, hain 

zuzen, eragile horien helburua. Zeregin horretan 

diharduten guztien parte-hartzearen eta kudeaketa 

egokituaren bidez erakusten dute Biosfera Erreser-

bek garapen iraunkorra.

UNESCO Katedrak BE-etarako eta BE-etan egi-

ten du lan; BE-ek dituzten arazoen gainean eginiko 

ikerketen bidez laguntza zientifikoa ematen die Ka-

tedrak kudeatzaileei eta arduradun politikoei. Aurrez 

BEko eragileek atzemandako arazoen gaineko iker-

keten bidez, hain zuzen. Ikerketak diziplina anitzeta-

tik egindakoa eta eragileek eta tokiko komunitateek 

erabiltzeko modukoa izan behar du nahitaez. Bes-

talde, prestakuntza eta komunikazio-kanpainak ere 

eskaintzen ditu maila guztietan.

BE – UNESCO Katedra ereduak UNESCOren bi 

programa biltzen ditu: 

   Hezkuntza sektoreko UNITWIN Programa (Uni-

bertsitateen Senidetze eta Harremanetarako Pla-

na) eta UNESCO Katedrak, eta;

  Natura Zientzien sektoreko Gizakia eta Biosfera 

Programa (MAB).

Garapen Iraunkorrari buruzko Hezkuntzarako Nazio Ba-

tuen Hamarkadari (2005-2014) begira eta BE-etarako 

Madrilgo Ekintza Planari begira (2008-2013) ekarpen ga-

rrantzitsua da arestian aipatutako programen aliantza.

zergatik da beharrezkoa eredu hori?

Ekosistemen biodibertsitatea errespetatuz eta eko-

sistemek eskaintzen dituzten zerbitzuak kontuan 

hartuz garapen iraunkorra sustatzeko UNESCOk 

aintzat hartutako lekuak dira BEak. Eremu horien 

garapen iraunkorra bermatzeko, BEaren barruan 

inplikaturik dauden guztien interesak ulertu behar 

dituzte kudeatzaileek. BEaren kudeaketa egokia 

izango bada, hainbat ikuspegi eta interes uztartu 

behar dira. Beraz, erreserben kudeaketa ez da ba-

tere erraza.

BE-etarako Madrilgo Ekintza Planaren helburua 

da BE kontzeptuaren abantailak kapitalizatzea (Sevi-

llako Estrategia – 1995) eta «nazioartean XXI. men-

deari begira garapen iraunkorraren alde diharduten 

gune nagusitzat izenda ditzaten lortzea. Gizateria-

ren ongizaterako era guztietako ezaguerak, ikerketa 

zientifikoak eta biodibertsitatearen kontserbazioa 

eta garapen sozioekonomikoa lotuko dituzten espe-

rientziak sortzeko tresna bihurtzen ari da BE kon-

tzeptua».

Bestalde, ikerketak lagundu egiten du erabakiak 

hartzen; izan ere, oinarri zientifikoa duen ezague-

ra sortzen da ikerketaren bidez eta ezaguera ho-

rrek lagundu egin dezake BE kudeatzeko arazoak 

konpon tzen. Era berean, ikerketa kudeatzaileen es-

perientziarekin elikatzen da eta, hala, eragin-trukeko 

prozesu baten bidez kudeaketaren arloan sortutako 

beharretara egokitzen da, ekosistemek tokiko ko-

munitateei eskaintzen dizkien zerbitzuak balioan ja-

rriz. Horretarako, Milurtekoko Ekosistemen Ebalua-

zio Programaren emaitzak hartzen dira aintzat. BEak 

erabiltzen dituzten komunitateek zer behar duten 

identifikatzera, horretara bideratu beharko lirateke 

ezaguerak. Ezin da ahaztu tokian tokiko jakintza eta 

gure aurrekoengandik jasotakoa, lagungarri izan 

daitekeelako erabakiak hartzeko. Eta, horrez gain, 

jakintza horrek eragileen inplikazioa ere bermatzen 

du.

Kudeatzaileek eta ikertzaileek nork bere hizkun-

tza eta erritmoa dute eta, hortaz, bi-bien elkartzeak 

lagundu egiten du komunikazioa.
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UNESCO Katedren bidez informazioa, ikerketa 

eta unibertsitateen arteko elkartrukea lortzen da. 

Gehien-gehienetan katedrek diziplina-arteko ikus-

pegia dute eta hauxe dute helburu behinenetakoa: 

«egokitasuna, aurre hartzea eta eraginkortasuna». 

Gizartearen, ekonomiaren eta ingurunearen fakto-

reak oso azkar garatzen diren tokietan jarduerak 

hobetzeko balio inportanteak dira aipatutakoak. Era 

berean, UNITWIN Programak eta UNESCO Kate-

drak ‘eginkizun bikoitza’ dute: «alde batetik, gogoe-

tarako talde izatea (‘think tank’) eta, bestetik, zubiak 

‘sortzea’ esparru akademikoen, gizarte zibilaren, to-

kiko komunitateen, ikerketaren eta politika mailako 

erabakien artean».

Zubi sortzailearen eginkizun hori sustatzen da, 

hain zuzen, BE – UNESCO Katedra eredu honen 

bidez.

nola funtzionatzen du? 

BE-ek jakintza zientifikoen onura jaso ahal izateko, 

UNESCO Katedra bat eta BE bat lotu beharko ditu-

gu uztarri berean.

UNESCO Katedrek BEtarako eta BEtan lan egin-

go badute, BE-ek gai izan behar dute tresna horiek 

eta Katedrek emandako ezaguera baliatzeko eta 

ondoren erabakiak hartzerakoan erabiltzeko. Eta ho-

rretarako beharrezkoa da BE eta UNESCO Katedra 

ados izatea elkarrekin lan egiteko nahia berresteko.

Bestalde, garrantzitsua da bi instituzioen artean 

koordinaziorako egiturak eratzea. Baldintza hauek 

izango dira egitura horietan:

  BEak aukera izango du bere beharrak eta gomendioak 

azaltzeko. 

  UNESCO Katedrak laguntza espezifikoa eta egokitua 

emango du. 

  UNESCO Katedrak aukera izango du BE diziplina ani-

tzeko ikerketen ‘laborategitzat’ erabiltzeko (saioak egi-

teko eta esperientziak agertzeko toki moduan, alegia) 

eta era horretara tokiko komunitateen ezaguerak abe-

rasteko. BEak garapen iraunkorra bermatzeko erabiliko 

du baliabide berri hori.

Abiatutako BE – UNESCO  
Katedra ereduen lorpenak

urdaibaiko Be (espainia) - euskal herriko 

unibertsitateko garapen iraunkorrari eta 

ingurumen hezkuntzari buruzko unesCo 

katedra

Sortuz geroztik, Euskal Herriko Unibertsitateko 

(EHU) Garapen Iraunkorrari eta Ingurumen Hezkunt-

zari buruzko UNESCO Katedrak Euskal Autonomia 

Erkidegora eta bereziki Urdaibaiko BEra bideratu 

ditu ikerketa, hezkuntza eta dibulgazio arloetan 

eginiko jarduerak. Horrenbestez, 2002an ezarriz 

geroztik, kontzeptu horren lehen eredu pilotua da. 

Unibertsitateak, UNESCO Etxeak eta Eusko Jaurla-

ritzak babesten dute Katedra.

Katedra Urdaibaiko BEtik hurbil dago eta zeharka 

BEaren kudeaketan jarduten da; izan ere, unibertsita-

tearen bidez BEaren parte-hartze organoko (Patrona-

tua) kide da. BE, berriz, erreserbako bertako zuzen-

dari-kontserbatzailearen bidez, UNESCO Katedraren 

Jarraipen Batzordeko kide da.

Urdaibaiko BE Eusko Jaurlaritzak kudeatzen du 

Ingurumen eta Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 

Arrantza Sailaren bidez. Azken horrek babestu egi-

ten du eredua eta diruz laguntzen ditu bai Katedra-

ren eta bai BEaren jarduerak.

Era berean, UNESCO Etxea – Euskal Herriko 

UNESCO Zentroa Gobernuz Kanpoko Erakundeak 

ere laguntzen eta babesten du Katedra.

kontaktuak: Garapen Iraunkorrari eta Ingurumen 

Hezkun tzari buruzko UNESCO Katedra: www.ehu.es/cdsea/  

- Urdaibaiko BE: www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-12892/es/ 

- UNESCO Etxea: www.unescoetxea.org
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agua y paz Be (Costa rica) – nazioar-

teko lankidetzarako unibertsitateko 

Biosfera erreserbei eta gizateriaren 

Munduko ondare natural eta Mistoei 

buruzko unesCo katedra

UNESCO Katedrak eta Agua y Paz BEak hitzarmena si-

natu zuten 2009an elkarrekin lan egiteko. Honako hau 

azpimarratzen da hitzarmen horretan:

«Katedrak konpromisoa hartu du Agua y Paz Biosfe-

ra Erreserban lan egiteko eta, horretarako, aholkularitza, 

trebakuntza, ikerketa eta komunikazio arloko jarduerak 

ezartzeko ingurune aitzindaritzat hartuko du erreserba».

Bestalde, Agua y Paz Biosfera Erreserbako Zu-

zendaritzak konpromisoa hartu du Katedrarekin lan 

egiteko eta, alde horretatik, haren jarduerak babestu 

eta lagunduko ditu.

«Bi aldeek izaera integraleko proiektu bateratuak aur-

keztuko dituzte, bai eta garapen iraunkorrean prestatzeko 

ekimenak ere, era horretara Agua y Paz Biosfera Erreser-

baren kudeaketa hobetuko duten jarduerak laguntzeko».

kontaktuak: Nazioarteko Lankidetzarako Unibertsi-

tateko Biosfera Erreserbei eta Gizateriaren Munduko 

Ondare Natural eta Mistoei buruzko UNESCO Katedra: 

www.uci.ac.cr/es/programas-adscritos/85-catedra-unesco- 

Agua y Paz BE: www.uci.ac.cr/especiales/boletin.asp

paráko unibertsitate federaleko (Brasil) garapen 

iraunkorrari buruzko hegoalde-hegoalde lan-

kidetzari buruzko unesCo katedra

Marojo BE berria izendatzeko txostena zehazten ari dira 

uneotan eta UNESCO Katedra modu aktiboan ari da la-

guntzen zeregin horretan. Oinarriko komunitateak eta 

erakundeak sentsibilizatzeko eta informatzeko zeregi-

nean ere laguntzen du, BE berria garatzen parte har de-

zaten. Alde horretatik, osagai garrantzitsua da erreserba 

onartzeko. BE berri horren proposamenaren formula-

zioan jasota dago BE – Katedra kontzeptua.

kontaktua: Garapen Iraunkorrari buruzko He-

goalde-Hegoalde Lankidetzako UNESCO Katedra:  

www.ufpa.br/catedraunesco/



10

Nazioarteko lankidetza eta es-
perientzien trukea

Hiru ereduek modu aktiboan egiten dute lan eredu 

hori lankidetzarako eta trukerako mekanismo mo-

duan zabaltzeko. UNESCO Katedren eta Biosfera 

Erreserben Munduko Sarearen (RMBR) –zehazki 

IberoMAB Eskualdeko Sarearen– topaketak balia-

tzen dituzte horretarako. Aipatutako BE-Katedra hiru 

ereduetan parte hartzen duten eragileak 2009ko 

uztailean bildu ziren azkenekoz Urdaibaiko Biosfe-

ra Erreserban. Bilera hartan hainbat esperientzia 

trukatu zituzten eta ondorengo gaiak zehaztu zituz-

ten ikertzeko:

  Ekosistemen zerbitzuak.

  Kudeaketan erabiltzeko zientziak.

  Karbono neutralaren estrategia BEtan.

Bestalde, lanerako plangintza bat ere zehaztu zu-

ten; Urdaibaiko Adierazpena deritzon agirian jaso 

zen, hain zuzen, plangintza. 

Hiru eredu horiek IberoMAB Eskualde-

ko Sareko kide dira. Espainiako Ingurumen, 

Landa eta Itsas Inguruneko Ministerioaren 

mendeko Parke Nazionalen Organismo Auto-

nomoak (OAPN) laguntza handia ematen dio 

sare horri eta, orobat, BE – UNESCO Kate-

drek osatutako sare berri hori sustatzen ere  

laguntzen du Ministerioak. 

Kontaktua: OAPN: www.mma.es/secciones/el_mi-

nisterio/organismos/oapn/index.htm - UNESCO/MAB: 

www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environ-

ment/ecological-sciences/

2009ko uztailaren 20an. unesCo katedren eta Biosfera erreserben nazioarteko lantegi-mintegikp partaideak, urdaibai 

Biosfera erreserban (euskadi). argazkia: zigor alkorta
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2009ko uztailaren 21ean, biosfera erreserben 

kudeaketan diharduten ordezkariak, eta zien-

tziaren esparruko eta erakundeetako ordezka-

riak bildu dira Urdaibaiko Biosfera Erreserban, 

UNESCOk, MAB Espainia Programak eta Eusko 

Jaurlaritzak babestutako biltzarrean.

Espainiako Biosfera Erreserben Sarearen 

testuinguruan, Madrilgo Ekintza Planean jaso-

tako helburuak eta jarduerak aintzat hartuta, 

Madrilgo planak Montsenyko Ekintza Planeko 

jardueretan duen islari erreparatuta, eta be-

reziki 1. Helburua kontuan hartuta (‘MABen 

ikerketa programak kontserbazioaren eta bio-

dibertsitatea modu iraunkorrean erabiltzeko 

ekimenen arteko eragin-trukeko harremanean 

txertatzea’) bilkurako partaideek honako hau 

nabarmendu dute: 

  Kudeatzaileek eta ikertzaileek hizkera eta 

erritmo aldetik dituzten aldeak uztartu egin 

behar dira. 

  Biosfera Erreserbetan ezaguera egokiak 

behar dira erabakiak hartzea errazteko eta 

hobetzeko.

  Beste esparru batzuk zabaldu eta garatu be-

har dira ikerketarako; Biosfera Erreserbetako 

funtzio eta helburu guztiak barnebilduko di-

tuzten esparruak. 

  Ikuspegi eta talde multidiziplinarrak behar dira 

ikerketa horretarako.

  Ikerketa horren agenda kudeatzaileek zehaztu 

behar dute, baina tokiko eragileen parte-hart-

zearekin eta esparru zientifikoarekin elkarla-

nean, ikerketaren esparruak eta emaitzak ku-

deaketara biltzea helburutzat hartuta. 

  Biosfera Erreserbetan ikertzeaz gain, be-

harrezkoa da Biosfera Erreserbetarako 

ikertzea ere.

Alde horretatik, Biosfera Erreserbei loturiko 

UNESCO Katedrak eredua tresna baliotsua da 

ikuspegi hori praktikara eramateko. Gainera, 

eredu horrek lotura eta hartu-emana sortzen 

du ikerketaren eta hezkuntzaren artean. Urdai-

baiko Biosfera Erreserbaren eta Euskal Herriko 

Unibertsitateko Garapen Iraunkorrari eta Inguru-

men Hezkuntzari buruzko UNESCO Katedraren 

esperientzian oinarrituta, UNESCOk aukera han-

dia ikusi du bere jarduera-ildoen baitan eredu 

hori bultzatzeko; eta, orobat, Madrilgo Ekintza 

Planari (2008-2013) eta Garapen Iraunkorrerako 

Hezkuntzaren Hamarkadari (2005-2014) begira 

ekarpen garrantzitsutzat jo du eredua. Esperien-

tzia hori oinarri hartuta, Biosfera Erreserbei lotu-

riko UNESCO Katedren sare aktiboa abiatu da, 

eta sare horri gehitu zaizkio garapen iraunkorre-

rako Hegoa-Hegoa lankidetzako UNESCO Kate-

drak, Paráko Unibertsitatea (Brasil) eta Biosfera 

Erreserben eta Ondare Natural eta Mistoko to-

kien UCIko UNESCO Katedra (Costa Rica). Sa-

rea, gainera, zabalik dago beste ekimen batzuk 

aterpean hartzeko; hala nola, Kanaria Handiko 

UNESCO Katedra.

urdaibaiko Biosfera erreserban, 

2009ko uztailaren 21ean.

Urdaibaiko Adierazpena
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Aurrekariak

1984: 

Urdaibaiko Biosfera Erreserba izendatu eta 

1989an Urdaibaiko Biosfera Erreserba Babes-

teko eta Antolatzeko Legea (5/1989 Legea) 

onetsi zuen Eusko Legebiltzarrak. Euskal Auto-

nomia Erkidegoko lehen ingurune babesturako 

erregimen juridiko berezia ezarri zen lege ho-

rren bidez.

2004: 

Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Ga

rapen Iraunkorrari eta Ingurumen Hezkun

tzari buruzko UNESCO Katedra sortu zen, 

UNESCOren eta Eusko Jaurlaritzaren hitzarme-

naren eskutik. UNESCO Etxeak, Euskal Herriko 

UNESCO Zentroak, hasieratik lagundu du ekime-

na. Katedraren helburu behinena da unitate berri 

bat eratzea, garapen iraunkorrari eta ingurumen 

hezkuntzari loturiko gaiei buruz ikerketa aplika-

tua, irakaskuntza eta ikasketa espezializatuak 

bultzatzeko, betiere diziplina-arteko ikuspegitik, 

bai natura zientziak eta bai sozialak eta teknikoak 

biltzen direla. Ikerketaren eta Katedrak bultzatu-

tako gainerako jardueren helburua da Euskal He-

rrian eta bereziki Urdaibaiko Biosfera Erreserban 

(UBE) garapen iraunkorrari loturik ageri diren ara-

zoak ulertzea eta konpontzea, eta, horretarako, 

saioak egiteko eta esperientziak agertzeko ere-

mutzat hartzen da erreserba.

Gai horiei buruzko ikerketen emaitzak eta eza-

guerak gizarteari, eskumena duten administra-

zioei eta alorreko sektoreei eta jarduera-adarrei 

zabaltzea, horra Katedrak eragin nahi duen beste 

alderdietako bat.

Katedrak, orobat, zientzia alorreko lankide tza eta 

garapen iraunkorreko esperientzien eta emaitzen 

transferentzia bultzatu nahi du. Horretarako, hor dira 

Katedren Sarea, Biosfera Erreserben Munduko Sa-

rea, bi-biak UNESCOrenak, bai eta UPV/EHU bera 

eta bertako ikertzaileak kide diren Sareak ere.

Harrezkero, eta Katedraren eta BEaren artean 

Urdaibain garatutako esperientzia oinarri hartuta, 

UNESCOren MAB Programak lankidetza-eredu 

hau sustatzeko eta bultzatzeko beharra babestu 

du. UNITWIN, UNESCO Katedra eta MAB Progra-

mak uztartzen ditu aipatutako ereduak.

Nondik
sortu zen

ideia
nora
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Gizakia eta Biosfera Programaren (Man and 

Biosphere, MAB) helburua da gizakien eta 

ingurunearen arteko harremana hobetzea. 

1970eko hamarkadaren hasieran jarri zuten 

martxan eta Biosfera Erreserben Munduko 

Sarea (RMRB) erabiltzen du gizakiaren ongi-

zateari begira biodibertsitatearen kontserba-

zioa eta garapen sozioekonomikoa uztartzeko 

ezaguerak, ikerketa zientifikoa eta esperien-

tziak partekatzeko. Bide horretatik politikoek, 

zientzialariek eta ikertzaileek, kudeaketa ar-

loko profesionalek eta inplikaturik dauden 

kolektiboek elkarrekin lan egiteko ereduak 

sortzen dira, eragile horiek guztiek garapen 

iraunkorreko printzipio globalak tokian tokiko 

jarduera egoki bihur ditzaten.

Biosfera erreserbetarako Madrilgo 

ekintza planari (2008-2013) eginiko 

ekarpena

Biosfera Erreserbetarako Madrilgo Ekintza 

Plana lortzeko eta ezartzeko tresna da Bios-

fera Erreserba-UNESCO Katedra eredua, be-

reziki honako jarduera-ildo hauetan:

  Zientzia eta Gaitasunak Garatzea: ildo ho-

rretan Biosfera Erreserben funtsezko bi ele-

mentu nabarmentzen dira: ezaguerak sort-

zea eta erakundeen arteko lankidetza. 

  Lankidetza, Kudeaketa eta Komunikazioa 

«politikei begira garrantzitsuak diren inguru-

neetan oinarritutako ikerketen bidez iraunkor-

tasunarekin konpromisoa agertzeko».

Gizakia eta Biosfera Programa (MAB)
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2008

Garapen Iraunkorrari eta Ingurumen Hezkuntzari 

buruzko UNESCO Katedraren eta Urdaibaiko BEaren 

arteko lotura ikerketa batean aztertu eta sistematizatu 

zen eta, ondoren, Biosfera Erreserben Munduko III. 

Biltzarrean aurkeztu zen, Madrilen, 2008an. Ikerke-

ta hartan hainbat alderdi aztertu ziren: eredua bera, 

abantailak, erronkak, abiatzeko oinarrizko baldintzak, 

baita MAB Programari eginiko gomendioak ere. He-

men duzue laburtuta txostenaren zati bat: 

UNITWIN eta UNESCO Katedren Programaren 

bereizgarria da goi-mailako irakaskuntza zentroetan 

UNESCO Katedrak eta UNITWIN Sareak sortzea. 

Prestakuntza, ikerketa eta unibertsitateko ikasleen 

trukea hartzen du barnean eta UNESCOren es-

kumeneko eremuetan informazioa partekatzeko 

markoa eskaintzen du. 2007az geroztik honako al-

derdi hauetan egiten du azpimarra:

  Eginkizun bikoitza: gogoetarako taldea izatea 

(‘think tank’) eta zubien ‘sortzaile’ izatea irakas-

kuntzako esparruen, gizarte zibilaren, tokiko ko-

munitateen, ikerketaren eta politika arloan hartu 

beharreko erabakien artean. 

  Katedra eta Sare berriak UNESCOren lehenta-

sunetara egokitzea. Epe Ertainerako Estrategian 

(2008-2013) adierazita daude lehentasun horiek. 

  Iparra-Hegoa, Hegoa-Hegoa eta Iparra-Hegoa-

Hegoa lankidetza indartzea. 

  Bikaintasun- eta berrikuntza-poloak sortzea es-

kualde edo azpi-eskualde eskalan. 

  Sareen eta aliantzen dinamika sendotzea.

  UNESCO Katedrak bikaintasun-esparruak dira 

goi-mailako hezkuntzako irakaskuntzan eta iker-

ketan; UNESCOren eta unibertsitate zentro 

bakoitzaren arteko hitzarmenaren bidez sortu-

tako esparruak, hain zuzen. Katedra bakoitzak 

espezializazio-eremu jakin bat dauka zehaztuta, 

eta UNESCOk ebaluatzen eta koordinatzen ditu. 

Horrez gain, badira hainbat Katedrek osaturiko 

gaikako sareak eta lurralde bati loturikoak.

  Beraz, UNITWIN Sareak eta hainbat katedren 

artean eta hainbat helburutarako sor daitezkeen 

sareek ahalmen handia dute ikerketaren bidez 

benetako arazoei irtenbide praktikoak eta aplika-

tuak bilatzeko.

Hauek dira etorkizunean Natura Zientzien Sekto-

rean UNESCO Katedrak garatzeko estrategiak:

  Katedrak identifikatzeko eta proposamen berriak 

egiteko proaktiboagoa izatea.

  Zientzien Sektoreko programa zehatzetan eragin 

handiagoa izatea (adibidez, MAB).

  ‘Hegoaldean’ Katedren beharrak eta erronkak 

nabarmentzea.

  Katedrak sustatzeko beharrezko funtsak jartzea. 

  Dibisioen eta ingurunearen arteko lankidetza 

handiagoa eta trukeak sustatzea, Katedren eta 

ohiko gaien arteko harremanak sendotzeko 

(adibidez, Iparra-Hegoa lankidetza Katedren 

artean).

  Lankidetza-jarduerak garatzea beste sektore bat-

zuekin (Gizarte-zientziak) edo beste gai batzuk 

jorratzeko: klima-aldaketa, ur-baliabideen erabi-

lera, etab.

  Beste herrialdeetako aldeekin trukeak hobetze-

ko ikusgarritasuna areagotzea.

UNITWIN eta UNESCO Katedrak Programa
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helburuak

  Biosfera Erreserba-UNESCO Katedra elkarlanerako 

eredua gauzatzeko eta sustatzeko beharrizanak, 

garrantzia eta kolaborazio-esparruak identifikatzea, 

eredu hori sustatzeko eta beste eskualde batzue-

tan ezartzeko. 

  Munduko beste Biosfera Erreserba eta Katedra 

batzuekin sareak osatuz eredua aberastea, Biosfe-

ra Erreserben Munduko Sarearen eta Nazio Batuen 

Hezkuntza Hamarkadaren markoan, era horretara 

Garapen Iraunkorra bultzatzeko.

ereduaren abantailak

  Ikerketaren eta kudeaketaren artean loturak sor-

tzea errazten du.

  Unibertsitateak diziplina aukera zabala eskaintzen 

du garapen iraunkorra ikertu ahal izateko (diziplina 

sozial eta teknikoetatik hasi eta natura-zientzietara 

arte), hori guztia erakunde beraren barruan.

  Ikertzaileak elkarrekin lan egitera eta diziplina ani-

tzeko ikuspegi batetik pentsatzera akuilatzen ditu. 

  Biosfera Erreserbako arduradun politikoen eta ku-

deatzaileen beharrizanetan oinarritzen da ikerketa. 

ereduaren erronkak eta 

beharrizanak:

  Ahalegin berezia egin behar da UNESCO Katedra-

ren eta Biosfera Erreserbaren artean koordinazio 

egokia lortzeko.

  Komunitate zientifikoa eta akademikoa eta BEko 

kudeatzaileak izaera eta sentsibilitate oso desber-

dineko eragileak dira eta, horrenbestez, UNESCO 

Katedrak gai izan behar du haiek guztiak ulertzeko 

eta haien artean bitartekari lana egiteko.

  Ikerketen emaitzak modu egokian jakinarazi be-

har zaizkie Erreserbako arduradun politikoei eta 

kudeatzaileei, kontsultarako, jakintzarako eta era-

bakiak hartzeko informazio-iturri eta tresna egokia 

izan daitezen.

oinarrizko baldintzak eta 

gomendioak

  Eredua Biosfera Erreserbatik ahalik eta hurbilene-

ko Unibertsitatean ezartzea aholkatzen da. 

  UNESCO Katedra edota Biosfera Erreserbarekiko 

lankidetza sortu aurretik, komeni da zientzialari de-

zentek beren ahaleginak koordinatzeari ekitea, jada 

ikerketak egiten hasita dauden zientzialariek eta 

beren ikerketak Biosfera Erreserbaren eremuan 

egin nahi dituztenek. 

  Zientzialari horiek izango dira ekimenaren eragileak, 

berek akuilatuko dituzte beste zientzialari batzuk 

etorkizun hurbileko proiektuetan parte hartzera. 

  UNESCO Katedrak, inplikaturik dauden beste era-

gileekin batera –beraz, baita BEko kudeatzaileekin 

batera ere– ikerketarako irizpideak finkatu beharko 

ditu eta behin eta berriro ebaluatu beharko du iker-

ketaren bilakaera. 

  Hauxe izango da UNESCO Katedraren eginkizuna: 

ikerketa-proiektuen kalitate handia bermatzea eta 

ikerketa-taldeen arteko elkarlana sustatzea, dizipli-

na-arteko beharrezko ikuspegia bermatze aldera. 

  UNESCO Katedran langile kualifikatuak behar dira 

ikerketa kudeatzeko, zuzentzeko, haren bilakaera 

eta inpaktua ebaluatzeko; horrez gain, ezaguera 

zabala behar da dagokion BEaren bereizgarriei eta 

kudeaketari buruz. 

  Biosfera Erreserbak, kudeaketa beharrizanen ara-

bera, lehentasunak ezarri beharko lituzke zer gai 

ikertu behar den zehazteko. 

‘UNESCO Katedrak Biosfera Erreserbei loturik: zientzia
eta ingurumen-kudeaketa uztartzea’
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Lehen topaketa hartan aukera handiko bi toki identi-

fikatu ziren eredu hau abiatzeko:

  Paráko (Brasil) Unibertsitate Federaleko Garapen 

Iraunkorrerako Hegoalde-Hegoalde Lankidetzari 

buruzko UNESCO Katedra.

  Agua y Paz BE (Costa Rica) / Nazioarteko Lanki-

detzarako Unibertsitateko Biosfera Erreserbei eta 

Gizateriaren Munduko Ondare Natural eta Mistoei 

buruzko UNESCO Katedra.

2009ko martxoa/apirila

«Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzari buruzko Mun-

duko Biltzarra – Nazio Batuen Hamarkadaren biga-

rren erdian sartzen» zeritzon bilkuran, hiru Katedra 

horietako arduradunek «UNESCOren Biosfera Erre-

serbak garapen iraunkorreko tokiko gaiak eta gai 

globalak nola integratu ikasteko toki moduan» lan-

tegian hartu zuten parte. MAB Programak antolatu 

zuen lantegi hura; Biltzarra bera, berriz, Bonnen izan 

zen 2009an.

BE – UNESCO Katedra ereduak Garapen Iraunko-

rrerako Hezkuntzari buruzko Hamarkadaren gai-

nean (DESD) Bonnen egin zen Adierazpenean 

zehaztutako jardueretan hartzen du parte. Hauek 

dira jarduerak horiek:

  Garapen Iraunkorrari buruzko Hezkuntzan (GIH) 

esperientziak trukatzeko zentro izan daitezkeen 

eskolak, unibertsitateak eta esperientziak iden-

tifikatzea eta GIHrako ‘laborategi’ moduan era-

bil daitezkeen ingurune geografiko eta bioes-

kualdeen ahalmena esploratzea.

  UNESCOren programen arteko proiektuak la-

guntzea (UNITWIN eta MAB).

  Zientzialarien eta Biosfera Erreserbetan inplika-

turik dauden eragileen trukea sustatzea eta 

ikerketak Biosfera Erreserbetan aplika daitezen 

lortzea. 

Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzarako Hamarkadari eginiko ekarpena

Miren Onaindiak (Euskal Herriko Unibertsitateko Ga-

rapen Iraunkorrari eta Ingurumen Hezkuntzari buruzko 

UNESCO Katedra) Luis Aragónek (Garapen Iraunkorre-

rako Hegoa-Hegoa Lankidetzarako UNESCO Katedra) eta 

Eduard Müllerrek (Biosfera Erreserbei eta Gizateriaren 

Ondare Natural eta Mistoen Munduko Ondareari buruzko 

UNESCO Katedra) beren konpromisoa agertu zuten ere-

dua aplikatzeko eta horretarako ‘Garapen Iraunkorrerako 

Hezkuntzari buruzko elkarteak sortzeko eta sustatzeko 

elkarlanerako hitzarmena’ sinatu zuten. Nguyen Hoang 

Tri irakasleak, Vietnameko Hanoi University of Education 

(HNUE) Hezkuntzarako eta Ingurumen Ikerketarako Zen-

troko (CERE) kideak ere, bat egin zuen hitzarmenarekin.
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2009 uztaila

Espainiako Ingurumen, Landa eta Itsas Inguruneko 

Ministerioaren mendeko Parke Nazionalen Organismo 

Autonomoak (OAPN) diruz lagunduta, Euskal Herriko 

Unibertsitateko Garapen Iraunkorrari eta Ingurumen 

Hezkuntzari buruzko UNESCO Katedrak misio bat egin 

zuen Costa Rican, Agua y Paz Erreserbaren eta Biosfe-

ra Erreserbei eta Gizateriaren Ondare Natural eta Mis-

toen Munduko Ondareari buruzko UNESCO Katedra-

ren egoera bertatik bertara ezagutzeko, era horretara 

BEaren eta Katedraren hartu-emanak errazteko, eta, 

orobat, Katedren arteko harremana sustatzeko.

UNESCO Katedra / Biosfera Erreserbak so-

zietateen sustapena, biosfera erreserben ku-

deaketaren mesedetan aplikatzeko ikerketa, 

zientzia eta hezkuntza -helburua da ezagutza 

erabilgarria sortzea garapen iraunkorrerako, gai-

tasunak sortzeko eta politika-egileei ekarpenak 

egiteko-. Ekarpen handia izango da hori Gara

pen Iraunkorrerako Hezkuntzaren Hamarka

darako, biosfera-erreserbek iraunkortasunaren 

eta gaitasunak sortzearen arloan zeregin ga-

rrantzitsua dutela erakutsiko baitu.

Gizakia eta Biosfera Programak Garapen 

Iraunkorrerako Hezkuntzari buruzko UNESCO 

Mundu Konferentzian antolatutako «UNESCO 

biosfera erreserbak, tokiko nahiz munduko 

iraunkortasun-gaiak integratzen ikasteko leku» 

lantegiaren input gisa:

  «Garapen iraunkorraren erakusgai eta garapen 

iraunkorrari buruz ikasteko plataforma» izateko 

biosfera erreserbek duten kontzeptu eta hel

buruaren ildotik;

  Zientzialarien, politika-egileen eta biosfera erre-

serbetako kudeatzaileen arteko lankidetza eta 

komunikazioa bertan hartzea helburu duen Ma

drilgo Ekintza Plana 2008ri babesa emanez;

  Etorkizuneko egoerek biosfera erreserbetan 

izango duten eraginari jarraipena egitearen eta 

ezagutzak areagotzearen bidez ekosistemen 

leheneratzeko gaitasuna indartzeko beharra 

kontuan hartuz;

  Problemari orientatutako ikerketak erabakiak 

hartzeko unean eta egokitzeko gai den gober-

nantza izateko unean duen balio erantsia kon-

tuan hartuz;

  Biosfera-erreserbek eta UNESCO Katedrak 

zeregin osagarriak dituztela eta UNESCO Es-

trategiak ezartzeko tresna garrantzitsuak direla 

kontuan hartuz;

  Goimailako Hezkuntzaren UNESCO Ka

tedren eta UNITWIN Programaren esparruan 

dauden tresnak indartuz;

  Eta UNESCO Katedraren ikerketa-jarduerak eta 

biosfera-erreserben kudeaketa elkartzen izan-

dako esperientziak kontuan hartuz;

UNESCO Katedra / Biosfera Erreserba sozie-

tate-ereduak garatzen laguntzea adostu dugu, 

Gizakia eta Biosfera Programaren esparruan 

eta haren babesarekin, Garapen Iraunkorre-

rako Hezkuntzaren Hamarkadari lagundu ahal 

izateko.

Bonn, 2009ko apirilaren 1a

Garapen iraunkorrerako hezkuntzari buruzko elkarteak sortzeko eta 
Sustatzeko Elkarlanerako hitzarmena
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Pasa den uztailaren 20 eta 21ean nazioarteko lante-

gi-mintegia izan zuten UNESCO Katedrek eta Bios-

fera Erreserbek, honako goiburu honekin: Biosfera 

Erreserbari loturiko UNESCO Katedra: eragile zienti-

fikoen eta BEaren kudeaketaz arduratzen diren era-

gileen eta arduradun politikoen adostasunerako eta 

elkarrizketarako gunea. Urdaibaiko Biosfera Erreser-

ban izan zen mintegia, Euskal Herriko Unibertsitate-

ko Garapen Iraunkorrari eta Ingurumen-Hezkuntzari 

buruzko UNESCO Katedrak eta UNESCO Etxea–

Euskal Herriko UNESCO Zentroak antolatuta. Eus-

ko Jaurlaritzak eta Parke Nazionalen Organismo 

Autonomoak (OAPN) finantzatu zuten lantegia. Es-

painiako Ingurumen eta Landa eta Itsas Inguruneko 

Ministerioko organismoa da OAPN. 

Hauek izan ziren lantegiaren helburuak:

  BE/UNESCO Katedrak ereduaren sistematizazioa eta 

analisia hobetzea, Costa Rican eta Brasilen izandako 

esperientziekin aberastuta;

  Hango eta hemengo BE-etan eta Katedretan egin-

dako jarduerak aurkeztea;

  Espainian izan daitezkeen eredu berriak identifika-

tzea; eta

 eredua sendotzeko ibilbide-orri bat sortzea.

Horretarako, gaiari loturiko hainbat aditu izan ziren Ur-

daibain: Eduard Müller, Nazioarteko Lankidetzarako 

Unibertsitateko (UCI) errektorea eta Biosfera Erreserbei 

eta Gizateriaren Munduko Ondare Natural eta Mistoei 

buruzko UNESCO Katedraren koordinatzailea; Mar-

co Antonio Corrales, Agua y Paz Biosfera Erreserbako 

zuzendaria, Costa Ricatik; Luis Aragón, Hegoa-Hegoa 

Garapen Iraunkorrerako Lankidetzako UNESCO Kate-

draren koordinatzailea, Brasiletik; eta haiekin batera, 

Miren Onaindia, Euskal Herriko UNESCO Katedraren 

koordinatzailea. Lantegian parte hartu zuten gehienak 

Espainiako Biosfera Erreserben kudeatzaileak eta MAB 

Espainia Programako kideak izan ziren.

Lantegi-mintegian bildutako ia 30 partaideek au-

rrez aurkeztutako ‘Urdaibaiko Adierazpena’ babestu 

zuten. Biosfera Erreserbetan kudeaketaren eta iker-

ketaren artean zubiak bultzatzeko oinarri izango da 

adierazpen hori. 

Txostenak

MaB programa eta Biosfera erreserbak 

– unesCo katedrak ereduaren 

potentzialtasuna eta ekarpena. 

MIGUEL CLÜSENER-GODT, Biosfera eta Gizakia Pro-

grama (MAB), Lurreko Zientzien eta Zientzia Ekolo-

gikoen Saila, UNESCO.

zientzia eta ikerketa Madrilgo ekintza 

plana espainiako Biosfera erreserben 

sarean aplikatzerakoan.

FRANCISCO CANTOS, Parke Nazionalen Organis-

mo Autonomoa – MAB Espainia Programa, Espai-

niako Ingurumen eta Landa eta Itsas Inguruneko 

Ministerioa.

euskal herriko eredua: iraunkortasunari 

buruzko unesCo katedra urdaibaiko 

Biosfera erreserbari loturik. ikerketa 

aplikatua: ekosistemen funtzioak eta 

zerbitzuak Biosfera erreserbetan.

MIREN ONAINDIA, UPV/EHUko Garapen Iraunkorrari eta 

Ingurumen-Hezkuntzari buruzko UNSCO Katedra eta MAB 

Espainia Programako Batzorde Zientifikoko presidentea.

Costa ricako aztergaia: ezaguera 

zientifikoa eta tokikoa integratzeko 

plataformak Mesoamerikako 

Biosfera erreserbetan eta karbono 

neutraltasunerako estrategia agua y paz 

Bean.

MARCO ANTONIO CORRALES, Costa Ricako Agua y 

UNESCO 
Katedren 
eta Biosfera 
Erreserben
 nazioarteko

 lantegi-
mintegia
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Paz Biosfera Erreserbako zuzendaria; EDUARD MÜLLER, 

Nazioarteko Lankidetzarako Unibertsitateko ‘Biosfera Erre-

serbak eta Ondare Natural eta Mistoko tokiak’ UNESCO 

Katedra.

kudeaketan aplikatutako zientzia 

amazonian.

LUIS ARAGÓN, ‘Hegoa-Hegoa, Garapen Iraunkorrerako 

Lankidetza’ UNESCO Katedra, Parako Unibertsitate Fe-

derala, Brasil.

Partaideak 

Samir José Abisambra, Bogotako Ingurumeneko Ba-

rruti Idazkaria; Germán Alonso, Eusko Jaurlaritza; Fran

cisco Álvarez, Eusko Jaurlaritza; Luis Aragón,  Hegoa-

Hegoa, Garapen Iraunkorrerako Lankidetza UNESCO 

Katedra; Anton Aranburu, Eusko Jaurlaritza; Joana Bar

ber, Montsenyko BE; Pilar Barraqueta, EKOS; Hernan

do Bernal; Edorta Camino; Francisco Cantos, OAPN 

MAB Espainia Programa; Santiago Caro, Kanaria Han-

diko BE; Enric Carrera, Bartzelonako Unibertsitate Poli-

teknikoko Iraunkortasunari buruzko UNESCO Katedra; 

Miguel ClüsenerGodt, UNESCO; Marco A. Corrales, 

Agua y Paz BE; Julio Javier Díez, Valladolideko Unibert-

sitatea; Marta Escapa, Euskal Herriko Unibertsitatea; 

Alberto Hernández, UNESCO; Cristina Herrero, OAPN 

MAB Espainia Programa; María Ibarra; Mikel Mancisi

dor, UNESCO Etxea; Josefa Martín, Béjar eta Francia 

Mendilerroetako BE; Eduard Müller, Nazioarteko Lanki-

detzarako Unibertsitatea; Miren Onaindia, UPV/EHUko 

Garapen Iraunkorrari eta Ingurumen-Hezkuntzari buruzko 

Katedra; Luis Andrés Orive, Gasteizko Ingurumen Gaie-

tarako Ikastegia (CEA); Igone Palacios, UPV/EHUko Ga-

rapen Iraunkorrari eta Ingurumen-Hezkuntzari buruzko 

Katedra; Jesús Pierna, Béjar eta Francia Mendilerroetako 

BE; Ángel de Prado, Béjar eta Francia Mendilerroetako 

BE; Itziar Rodríguez, Gaztela-Mantxako Unibertsitatea; 

Tomás Rueda, Sierra de las Nieves eta ingurua BE; Josu 

Sanz, UNESCO Etxea; Josep Suárez, Menorcako BE; 

Jasone Unzueta, UPV/EHUko Garapen Iraunkorrari eta 

Ingurumen-Hezkuntzari buruzko Katedra. 

unesCo katedren eta Biosfera erreserben nazioarteko lantegi-mintegiaren irekitze mahaia.
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Dr. Miguel Clüsener-Godt
zientzia ekologikoen eta lurreko 

zientzien saila, unesCoren gizakia eta 

Biosfera (MaB) programa 

Biosfera Erreserbei loturik lan egiten duten UNESCO Ka-

tedren eredua Madrilgo Ekintza Plana ezartzeko urrats 

zuzena da. 2008. urtean Biosfera Erreserben Munduko 

3. Biltzarra egin zen Madrilen, eta harrezkero programa 

horrek hainbat ekimen jarri ditu martxan, batzu-batzuk 

nabarmentzekoak duten garrantziagatik.

MAB Programak dituen tresna arauemaileen artean 

dago Biosfera Erreserben Munduko Sarea. MAB Pro-

gramako 140tik gora Batzorde Nazionalek ezarri zuten 

sare hori eta 2001ean Asturiasko Printzea Fundazioak 

eman ohi duen Adiskidetasunaren Saria jaso zuen.

MAB Programaren Koordinaziorako Nazioarteko 

Batzordeak (CIC/MAB) egindako 20. Saioan eta Biosfe-

ra Erreserben Munduko 3. Biltzarrean onartu zen 2008-

2013 aldirako Madrilgo Ekintza Plana. Madrilen, 2008ko 

otsailean izan ziren bi bilera horiek eta gobernuetako 

ordezkariek, biosfera erreserbetako kudeatzaileek, zien-

tzialariek eta GKE hainbat erakundek hartu zuten parte 

bietan.

CIC/MAB Batzordearen Mahaiak ikerketa bat eska-

tu zuen, MABeko eta Biosfera Erreserbetako Batzorde 

Nazionalen ekarpenekin, Idazkaritzak Madrilgo Ekintza 

Planaren lehen helburua lortzeko modua izan zezan. Se-

villako Estrategiaren lorpenei buruzko ikerketa izan zen 

hura.

Ondorioz, 2008ko abuztuan galdetegi bat bidali 

zen, beranduenez 2008ko azarorako betetzeko, nahiz 

eta gero 2009ko martxora zabaldu zen epea. Aurretiaz 

beste analisi bat egin zen eta, hain zuzen, CIC Batzor-

dearen 21. Saioan Jeju hirian (Korea) aurkeztu zen analisi 

hori. Estatutuak eguneratzean ikerketa horren ekarriak 

jasoko dira.

2009an, berriz, MABeko Idazkaritzak gaiari loturiko 

dokumentu nagusiak berrikusteko eta gaurkotzeko 

Mahaiak sortu ziren. Besteak beste, dokumentu hauek 

berrikusteko eta gaurkotzeko: MAB Batzordeak sor-

tzeko gomendioak, CIC Batzordearen funtzionamendu-

estatutuak eta Biosfera Erreserben Munduko Sarearen 

Estatutuak.

Madrilgo ekintza planaren (Mep) 

helburuak lortzeko 2008-2009an izan 

diren ekimenak 

Hauek izan dira MEParen helburuak lortzeko UNESCOk 

bultzatutako ekimenak:

  Brazzavilleko foroa (Kongo) Garapen Iraunkorrari 

buruz, 2008ko urrian;

  Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzari (GIH) buruzko 

Nazioarteko Biltzarra, hamarkadaren bigarren erdiari 

buruzko ikuspegi orokorra, Japonen, 2008ko aben-

duan eginikoa;

  GHI Hamarkadaren Bigarren Erdiari buruko Nazioar-

teko Biltzarra eta 2010-2014rako agenda zehaztea, 

Bonnen (Alemania), 2009ko martxoan eta apirilean 

eginikoa; 

  ERAIFT Eskolako Laugarren Promozioaren gradua-

zioa (Afrikako 8 herrialde) eta Eskualde Lantegia (Kin-

shasa, Kongo, 2009ko martxoa).

Hauek izan dira MEParen helburuak lortzeko ekimen na-

zional nabarmenak: 

  Espainatik 40 milioi euro jaso ziren, eta tokiko gober-

nuen eta besre herrieldetako aldeen funtsak ere.

  Kanadako Gobernutik diru-ekarpen berezia jaso zen 

Biosfera Erreserbetarako.

  Alemanian, Biosfera Erreserben Urte Nazionala izen-

datu zen 2009a.

  Israelen, ingurune lehorretako Milurtekoko Ekosis-

temen ebaluazioa egin zen, Biosfera Erreserbak 

erabilita.

  Ruandan, UNDAF erakundeak MAB Programa berri-
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ro abiatzea eta Biosfera Bolkanikoen Sarea berrikus-

tea babestu zuen.

Lankidetza-ekimenen artean hauek izan dira:

  Alemaniak Mugaz gaindiko BEaren eta Batzorde Nazio-

nalen eta MAB Batzorde Nazionalaren arteko harrema-

nak sendotu zituen Afrikan.

  Frantzia, Kanada eta Mendebaldeko Afrikaren arteko 

lankidetza bultzatu zen Biosfera Erreserbetan.

  Vietnam eta Australiaren arteko lankidetza sendotu zen 

sistema integralak garatzeko eta Biosfera Erreserbak ga-

rapen iraunkorrerako ‘laborategi’ direla erakusteko.

Zenbait Sare eta Ekimen sortu ziren. Nabarmenen artean 

hauek:

  Amazonas Ingurunea – Amazonasko 8 herrialdeen bilera;

  Txandakako Mintegiak Iberoamerikan, MEP Latinome-

rikan eta Kariben ezartze aldera jendea prestatzeko, be-

tiere azpi-eskualde bakoitzaren behar zehatzen arabera. 

Azkena Argentinan izan zen, 2009ko urrian.

MaB programaren inguruko hitzarmen 

nagusiak 2009an

Koreako Errepublikako Ingurumen Ministerioak eta Jeju 

Uharteko Gobernuak CIC/MAB Batzordearen 21. Bilera-

rako gonbidapena egin zuten. Jeju uhartean bertan (Ko-

reako Errepublika) egin zen biltzarra, 2009ko maiatzaren 

25etik 29ra, UNESCO / MABek antolatuta:

  22 Biosfera Erreserba berri iragarri ziren eta beste hiru-

ren zabaltzea.

  CIC/MAB Jeju uhartean – 2010 MEParen ebaluazioari 

buruzko eztabaiden hasiera. 

  Uharteetako Biosfera Erreserben Munduko Sarea 

abiatzea. 

  Hegoa-Hegoa Tropiko Hezerako Lankidetza Hitzarmena: 

Brasil, Kongoko Errepublika Demokratikoa eta Indonesia.

unesCo Biltzar nagusia 2009an

  UNESCOren Batzorde Eragileak 2009ko apirilean 

eta Biltzar Nagusiak 2009ko azaroan 2010-2014 

garapen iraunkorrerako hezkuntza-plataformatzat 

onartu zituzten MAB eta Biosfera Erreserbak.

  Elkarte eta ekimen gehiago Madrilgo Ekintza Pla-

naren helburuak lortzeko eta inpaktua toki, nazio, 

eskualde eta mundu mailan.

2010erako aurreikusitako ekimenak

2010a Biodibertsitatearen Nazioarteko Urtea (IYB) 

izango da.

 Aurten IberoMAB Bilera egingo da.

  Biosfera Erreserben Iberoamerikako Biltzarra, Puer-

to Morelos, Quintana Roo, Mexiko

  Iberoamerikako Biosfera Erreserbetako ekosiste-

men zerbitzuei eta ekitate ekonomikoari buruzko 

txandakako hurrengo mintegiaren hasiera

  Biosfera Erreserben gaineko 2008-2010 Iberoame-

rikarako Madrilgo Ekintza Planari buruzko epe ertai-

nerako ebaluazioa

Hainbat MAB Batzorderen jardueretan aintzat har-

tuko dira ekimen horiek; esaterako Txileko Batzor-

deen jardueretan. 1970eko eta 1980ko hamarkade-

tan nazio mailan Biosfera Erreserba izendatutakoak 

berriro formulatzeko estrategiak aurkeztu dituzte 

batzorde horiek.

Argitalpen honetan UNESCO Katedrei eta Biosfe-

ra Erreserbei loturiko gaiak aurkezten dira, Madrilgo 

Ekin tza Plana ezartzeko zeregin horretan tresna osa-

garri moduan aurkeztu ere. Ekimena Urdaibaiko Bios-

fera Erreserban eta Euskal Herriko Unibertsitateko 

UNESCO Katedran oinarrituta dago, eta baliagarri izan-

go da ikuspegi hori Latinoamerikako zenbait herrialde-

tan ezartzeko; hala nola Costa Rican eta Brasilen.
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Francisco J. Cantos Mengs eta Cristina 
Herrero Molino
parke nazionalen organismo 

autonomoa. ingurumen, landa eta 

itsas ingurune Ministerioa

sarrera

Biosfera Erreserben Munduko Sarearen Estatu-

tuetako lehen paragrafoak dio biosfera-erreserbak 

UNESCOren Gizakia eta Biosfera (MAB) Programa-

ren markoan eratu direla gizakien eta biosferaren 

arteko harreman orekatua sustatzeko eta agertze-

ko. Harreman horrek, ordea, ezin du estatikoa izan 

abiadura bizian aldatzen ari den mundu honetan. 

Munduko biztanleriaren bilakaera da abiadura ho-

rren adierazleetako bat; areago, aldaketa globalen 

adierazpide zehatzena da beharbada, biosferako 

baliabideen kontsumoari eta biosferaren gaineko 

inpaktuei loturik baitago. 1 taulan munduko biztan-

leriaren hazkundeak zer eboluzio izan duen erakus-

ten dute zenbakiek.

Urtea Biztanleak Urteak (x2) Hazkundea

1000 310

1780 848 700 530

1900 1.687 120 843

1965 3.375 65 1.688

2009 6.750 44 3.375

1. Taula.- Munduko biztanleriaren bilakaera

Datu horiek adierazitakoaren arabera, gizateria izu-

garri hazi da, 3.000 milioi biztanle inguru, MAB Progra-

ma aplikatu den denboran; hau da, XX. mendeko 70eko 

hamarkadatik gaur arte.

Horrek eta biosfera-erreserben helburuak –erakus-

leiho izateko xedeak, alegia– bultzaturik, ingurune horiek 

‘proiektu biziak’ dira; unean uneko erronkei erantzunak 

eman ahala eratzen doazen proiektu biziak. Horrega-

tik dira etengabeko saioen kokagune eta, aldi berean, 

beste lurralde batzuetarako esperientzien sorburu eta 

inspirazio-iturri.

Oro har, lurralde bat kudeatzeko hor izaten dira lege-

di nazionalean finkatutako tresnak eta eguneroko jardu-

nak, baina sarritan tresna eta jardun horiek ez dira aski 

izugarri azkar aldatzen diren baldintza hauei berehalako 

erantzuna emateko.

MAB Programak ‘biosfera-erreserba’ figura sortu 

zuenean, beharbada erronka nagusia kontzeptuak be-

rak sortu zuen: kontserbazioa eta garapena aurrez aurre 

jarri beharrean bi-biak uztartuz epe luzerako kontserba-

zioaren ideia sartu zuen eta ez zen samurra izan. 1992ko 

Rioko gailurra pasa arte ikuspegi berritzaile hori ez zen 

aintzat hartu mundu zabalean.

Biosfera-erreserbaren figura zerbait berritzailetzat 

eta naturagune babestu soil bat baino konplexuagotzat 

finkatzeko bide neketsuan berebiziko garrantzia izan 

zuen Sevillako Estrategiak (1995). Ordurako kontzeptua 

eztabaidaezina zen eta une egokia zen praktikan eta 

alderdi zehatzetan, sakontzeko, garapen iraunkorreko 

eredu bat aplikatzeko.

Aldaketak bata bestearen atzetik zetozen eta Lurra 

planetarentzako eta Gizateriarentzako erronkak han-

diagotzen ari ziren; hala, testuinguru hartan, praktikak 

bultzaturik eremu babestuen ideia garatuz joan zen 

eta biosfera-erreserben ikuskerara hurbiltzen. Bien 

bitartean, Biosfera Erreserben Munduko Sareak 107 

herrialdetan banatutako 533 eremu ditu gaur egun, 

eta lanean jarraitzen du ezagueren gorputz sendo bat 

sortzeko eta bere helburuak lortze aldera erabilgarriak 

izan daitezkeen tresnak identifikatzeko. Helburu horiek 

bakar batean laburtzen dira funtsean: garapen iraunko-

rreko eredu bat aplikatzea.

Biosfera Erreserben Munduko Sarearen 2008-2013 

Madrilgo Ekintza Planak (MEP) garrantzi handia ema-

ten dio ikerketari; oso tresna lagungarritzat jotzen du 

gaur egungo testuinguru historikoan, MAB Programa-

ren helburua eta ikuspegia biosfera-erreserbetan ezar-

tzeko. Planaren lau ildo nagusietako batek zientzia eta 
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trebakuntza ditu ardatz, bi-biak elkarren artean estu lo-

turiko arloak.

Azken hamarkadetan nabarmen ugaritu eta zabal-

du dira biodibertsitatea ezagutzeko eta kontserbatzeko 

ikerketak, eta oso emankorrak izan dira gainera. Iker-

keta horiek guztiak lagungarri dira biosfera-erreserbak 

kudeatzeko baina, nolanahi ere, ez dira aski erreserben 

funtzio ugarietarako.

Ez dago zuzen-zuzen kudeaketan aplika daitekeen 

ezaguera sistematizaturik eta, horren ordez, biosfera-

erreserbetako kudeatzaileen eta eragileen aurreko 

prestakuntza, ekimena eta sormena erabiltzen da egu-

neroko jardunean, eta, alde horretatik, kudeatzaileek 

eta eragileek ibilian-ibilian sortzen dituzte erantzunak. 

Jarduna bera irakasle ona da: batzuetan asmatuz eta 

bestetan huts eginez jardunaren bidetik lortutako pres-

takuntza iturri garrantzitsua da ezaguera berriak eta es-

perientzia lortzeko. 

ikerketaren garrantzia Mep aplikatzeko

Biodibertsitatea eta naturaren baliabideak kontser-

batzeko beharrizanak eta tokian tokiko herritarrek 

eta oro har gizarteak biodibertsitatea eta baliabi-

de horiek bere mesedetan erabiltzeko beharriza-

nak nola uztar daitezkeen egiaztatzeko tokiak dira 

funtsean biosfera-erreserbak. Alde horretatik, hel-

buru nagusia da lortutako ezaguerak ezagutzea, era-

biltzea eta zabaltzea, kudeatzaileek eta erabakiak 

hartu behar dituztenek aintzat har ditzaten. 

Gaur egun, beharrezkoa da ikerketari beste ikuspegi 

bat ematea; ekosistemek zer zerbitzu ematen duten eta 

zerbitzu horiek nola kudea daitezkeen ikertu behar da, 

edo zeregin horretara bideratu behar da ikerketa. ME-

Pari jarraituz, hauxe da 2008-2013 eperako lau helburu 

nagusietako bat: «MABen ikerketa-, prestakuntza-, 

trebakuntza- eta erakustaldi-programak honako 

interfaze honetan finkatzea: kontserbazioak eta 

biodibertsitatearen erabilera iraunkorrak, klima-

aldaketara egokitzeak eta fenomeno hori arintzeak 

eta giza komunitateen ongizateak elkarreraginean 

sortutako interfazean». 

Horretarako, ikerketa-programek kontuan hartu be-

har dute biosfera-erreserba bat kudeatzeak zer berezi-

tasun dituen. Alde horretatik, Sevillako Estrategiak eta 

2008-2013 Madrilgo Ekintza Planak jarraibideak ema-

ten dituzte biosfera-erreserbak nola kudeatu behar di-

ren. Biosfera-erreserbaren helburuaz eta egituraz gain, 

hauek dira ingurune horien kudeaketan aintzat hartu be-

harreko osagai funtsezkoak: eragile sozialen parte-hart-

zea (erabakietan, plangintzan, administrazioan, garape-

nerako aukeretan, ikerketa-beharrak zehazterakoan…), 

ezaguera-sistema guztien konbinazioa (zientifikoak eta 

ez zientifikoak), politiken eta praktiken arteko sinergia 

positiboak, lurraldean esku hartzen duten eragile uga-

rien konpromiso zabala, etab.

Ikertzeko beharrei dagokienez, MEParen hirugarren 

ildoak, arestian aipatutako ‘Zientzia eta gaitasunak ga-

ratzea’ deritzonak, bederatzi helburu biltzen ditu; horie-

tatik bost ikerketari loturikoak dira, hiru prestakuntzari 

eta hezkuntzari, bat komunikazioari eta beste bat es-

kualde mailako hirigintza-gaiei.

Testuinguru horretan, zientzia aplikatua tresna ga-

rrantzitsua eta balio handikoa da biosfera-erreserbek 

dituzten helburuen zerbitzura. Zientzia eremu askotan 

erabil daiteke, eta MEPan ere halaxe adierazten da. Bes-

teak beste, hauek dira zientziaren aplikazio-eremuak: 

ezaguera eta ulermenerako eskema berriak sortzea, 

eskueran dauden ezaguera zientifikoetan oinarrituta; 

lehendik dauden ezaguerak jasotzea, prozesatzea eta 

egokitzea, bai esparru zientifikoetatik datozenak eta bai 

beste esparru batzuetatik datozenak; eta ezaguerak 

eta esperientziaren emaitzak era askotako hartzaileei 

komunikatzea. Aipatutako hartzaile horiei begira, Ma-

drilgo Ekintza Planak bi noranzko nagusi nabarmentzen 

ditu: politikak egiteko ezaguera erabilgarriak transmitit-

zea eta hainbat mailatako prestakuntza-jardueretarako 

ezaguerak transmititzea.

2009-2013 Montsenyko Ekintza Planak modu zaba-
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lean garatzen ditu goian aipatutako helburuak. Espai-

niako Biosfera Erreserben Sareak (EBES) berriki landu-

tako plana da Montsenykoa eta, orobat, MEParen isla 

da MAB Programaren Espainiako baldintza eta ezauga-

rrietara eginiko moldaketekin.

ikerketarako zailtasunak biosfera-

erreserbetan

Ikusi dugun moduan, ikerketarako aurreikusitako edu-

kiak biosfera-erreserben beharrizanen arabera aplika-

tzekoak dira eta, horren ondorioz, hartu beharreko bidea 

konplexua da ikerketa-proiektu zehatzak defini tzeko; 

izan ere, diziplina askoren ikuspegitik eta biosfera-erre-

serbetako osagaien eragin-truke ugarien oinarritik plan-

teatu behar dira proiektuak.

Proposatutako gaien berezko zailtasunaz gain, 

ikerketa arloan ezarritako baldintzak gehitu behar dira, 

proiektuak hautatzeko irizpideei eta ikertzaileak eba-

luatzeko irizpideei loturiko baldintzak, zehazki. Gerta 

daiteke proposatutako lanek, hemen deskribatutako 

ikuspegiarekin, ez kalifikazio onenak lortzea edo, are-

ago, hautaketa- eta ebaluazio-sistema orokorretan lan 

horiek ez aintzat hartuak izatea. Alabaina, ikerlan horiek 

biosfera-erreserben benetako beharrizanei erantzuten 

diete, bai eta, oro har, lurralde osoaren beharrizanei 

ere, lurralde horretan garapen iraunkorreko jarduerak 

–naturagune babestuei loturikoak ala lotu gabekoak– 

planteatzen direlarik.

Ezaguera zientifikoak zabaltzeko zientzien munduan 

bertan onartutako eta aintzat hartutako bideek sortzen 

dute beste zailtasunetako bat. Entzute handiko komu-

nikabide zientifikoetan, ikertzaileei zuzendurikoetan, ar-

gitaratutako lanak izatea eskatzen zaie ikertzaileei eta, 

hori dela medio, komunikabide horietan onartutako 

gaiak eta ikuspegiak jorratzera jotzen dute ikertzaileek. 

Edo, beste modu batera esanda, tokiko arazoak jorra-

tzea eta tokian-tokian erabiltzeko ezaguerak sortzea 

helburu izan dezaketen lanak ez dira hain erakargarri 

ikertzaileentzat. Ikuspegi horrek, bistan da, zailagoa 

egiten du ezaguera zientifikoak zenbait hartzaileri trans-

mititzea; biosfera-erreserbetan diharduten eragileei, 

adibidez.

Behar horri erantzunez, biosfera-erreserbek lan ai-

tzindaria egin dezakete hainbat arlotan: ezagueren cor-

pusa sortzen, eredutzat har daitezkeen esperientziak 

biltzen eta aztertzen, eta erabakiak hartu behar dituz-

tenei, lurraldea eta garapen iraunkorra kudeatzeko po-

litiken arduradunei eta, orobat, biosfera-erreserbetako 

eragileei informazio garrantzitsua helarazten.

Lan hori betetzeko, beharrezkoa da, halaber, esta-

tuko, erkidegoetako eta zientziari loturiko politiken ar-

duradunei eta inplikaturiko finantza-erakundeen ardu-

radunei behar horren mezua helaraztea, hautaketa eta 

ebaluazio zientifikoko sistemak aipatutako beharretara 

egokitu ahal izateko.

espainiako biosfera-erreserbetan 

eginiko ikerketetan lortutako emaitzak

Espainiako Biosfera Erreserbei buruzko 2006ko Txoste-

naren arabera, erreserben %60k baino gehiagok adie-

razi zuen ordurako bazituztela ikerketa-programak eta 

erreserben erdiak, orobat, bazituela behaketa iraunko-

rreko programak.

Ikerketa-programen eduki gehienak, oso nabarmen 

gainera, faktore biotikoei buruzkoak (habitata eta es-

pezieak) eta ekosistemaren faktore fisikoei buruzkoak 

ziren. Horien artean, berriz, gehienek biodibertsitatea-

ren kudeaketa hobetzea zuten helburu eta gutxienek 

oinarrizko ezaguerak lortzea. Bakanak ziren produkzioa 

eta lan-ingurunea hobetzera bideratutako programak, 

edo uraren eta hondakinen kudeaketa iraunkorra lor-

tzea helburu zutenak. Dena den, behaketa iraunkorreko 

lanetan gehiago hartzen ziren kontuan faktore sozio-

ekonomikoak.

Batzuetan, biosfera-erreserba jakin bateko ardura-

dun zuzenek bultzatzen zuten proiektu horien ekimena; 

gehienetan, ordea, ikerketa-proiektu orokorragoetatik 

sortzen zen ekimena; erreserbetan aplikatu bai, baina 
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ingurune babestu horien behar zehatzak erantzuteko 

diseinaturik ez dauden proiektu orokorragoetatik.

342/2007 Errege Dekretua agertzearekin bat, MAB 

Programaren garapenaren eta erakunde zientifikoen 

arteko harreman zuzena abiatu zen, eta horretarako 

Batzorde Zientifikoa sortu zen, MAB Programaren 

Espainiako Batzordearen organo aholkulari. Batzorde 

Zientifikoaren egitekoen artean, honako hau aipatzen 

du Errege Dekretuak: ‘Biosfera Erreserbetan garapen 

iraunkorrean aplikatzeko ikerketa-planak proposatzea’. 

Alabaina, lehen urratsa besterik ez zen izan hori; bide 

horretatik etorri ziren gero MEPak 2008an eginiko pro-

posamenak.

Esandako guztiaren argitan, beharrezkoa da ibilbide 

berri bati ekitea: ikerketa-beharrak zehazteko, biosfera-

erreserben helburuekin loturik daudela ziurtatzeko, eta 

ikerketen emaitzak interesa izan dezaketen eragileei 

helarazteko eta komunikatzeko sistemak aktibatzeko 

egungo ereduen ordez beste bide batzuei heltzea.

unesCo katedrak: adostasunerako eta 

elkarrizketarako gunea

Biosfera Erreserba/UNESCO Katedra eredua, UPV/

EHUko Garapen Iraunkorrari eta Ingurumen Hezkunt-

zari buruzko UNESCO Katedrak eta Urdaibaiko Biosfera 

Erreserbak bultzatua, uztartze bat da, zorioneko uztar-

tzea, aurrez azaldutako testuinguruan. Kasu honetan, 

irakaskuntza-munduak bi lotura edo konpromiso hartzen 

ditu: batetik, biosfera-erreserba baten eskakizunetara lo-

tzen da (eta erreserbak, aldi berean, onartu egin behar 

ditu MEParen eta Montsenyko Ekintza Planaren jarraibi-

deak); eta bestetik, konpromisoa hartzen du hezkuntza 

arloan eta ezagueren transmisioan bere egitekoari ja-

rraitzeko, UNESCO Katedren berezko egitekoari, alegia.

Gogoeta horien bidez asmoa da UNESCO Katedrak 

modu batera edo bestera garapen iraunkorraren eska-

kizunetara lotzea eta MEP aplikatzeko 2013 artean egin 

beharreko ahaleginera biltzea; alde horretatik, Katedren 

egitekoa litzateke biosfera-erreserben kudeaketarekin 

loturiko ezaguerak eta esperientziak identifikatzea, bil-

tzea, sistematizatzea eta komunikatzea. Horren harira, 

begien bistakoa da katedrek zeregin garrantzitsua izan 

dezaketela adostasunerako eta elkarrizketarako gune 

moduan; proiektu berean esku hartu beharko luketen 

aldeen arteko adostasunerako eta elkarrizketarako 

gune moduan, hain zuzen. Aurrerantzean, honela esan 

diezaiokegu proiektu horri: «Espainiako Biosfera Erre-

serben Sarearen ezagueren oinarri komuna zabaltzea».

Testuinguru horretan, ona litzateke ‘Biosfera Erreser-

bak/UNESCO Katedrak’ ereduaren inguruan topaketa-

rako guneak sortzea, Batzorde Zientifikoarekin elkarla-

nean. Hauek izan daitezke topaketa horien helburuak:

  Biosfera-erreserba diren lurraldeen behar nagusiei 

loturik zer ikerketa-esparru lehenetsi behar den iden-

tifikatzea.

  Biosfera-erreserbetako, zientzia arloko politiketako, 

UNESCO Katedretako arduradunak eta irakaskuntza 

munduko beste ordezkari batzuk biltzea, biosfera-

erreserbekin loturiko lan-egitaraua lantzeko. 

  Lortutako emaitzak arlo honetan diharduten eragi-

leen artean zabaltzea, biosfera-erreserben inguruko 

ezagueren eta esperientzien oinarria aberasteko, 

eta, era horretara, komunikaziorako bideak eta bitar-

tekoak zehazten laguntzeko.  

Proiektu hori garatzen parte hartu beharko dute, oro-

bat, lurraldearen kudeaketan eskumena duten admi-

nistrazioek eta proiektuak finantzatzeko ahalmena du-

ten eragileek. 

Alde horretatik, Parke Nazionalen Organismo Au-

tonomoa, Espainian MAB Programaren garapenerako 

koordinatzailea den aldetik, laguntzen ari da, ahal duen 

neurrian, MEPean jasotako jarduera guztiak garatzen 

eta betetzen; Espainiako Biosfera Erreserben Sarearen 

ezaguerak zabaltzeko eta arlo horretan 2013. urteari be-

gira jarritako helburuak lortzeko jarduera guztiak garat-

zen eta betetzen, hain zuzen.
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Dra. Miren Onaindia
garapen iraunkorrari eta 

ingurumen hezkuntzari buruzko 

unesCo katedra euskal herriko 

unibertsitatea

Biosfera erreserben MaB programa 

eta unesCo katedrak / unitWin 

sarea programa

Biosfera-erreserba (BE) kontzeptua MAB Programa-

ren baitan sortu zen. Munduko bioma guztien or-

dezkari izan daitezkeen ekosistemen munduko sa-

rea sortzea bultzatzen du programa horrek. Biosfera 

Erreserben Nazioarteko lehen Biltzarrean, Minsk-en 

(1983), modu aitzindarian proposatu zen garapen 

iraunkorra kontzeptua: biosfera-erreserbek, berez, 

onura sozialak eta ekonomikoak sortu behar dituz-

te tokiko herritarrentzat, eta eredu izan behar dute 

eremu biogeografiko zabal batean garapen iraunko-

rra eta kontserbazioa praktikan jartzeko.

Bestalde, UNESCO Katedrak eta UNITWIN sarea 

Programaren helburua da irakaskuntzari eta ikerke-

tari begira elkarlanean jarduteko unibertsitate-sarea 

sortzen laguntzea, hainbat jakintza-esparrutan. Ze-

hazki, Garapen Iraunkorrari eta Ingurumen Hezkun-

tzari buruzko Katedra ugari sortu da Europan, Lati-

noamerikan eta Afrikan.

UNESCOren bi programa horiek eginkizun 

osagarria dute eta bi-biak tresna garrantzitsuak 

dira, Garapen Iraunkorrari loturiko helburuei begira 

UNESCOren estrategiak ezartzeko. Bi egitura ho-

rien arteko elkarlanak eta eragin-trukeak sinergiak 

sortu behar ditu iraunkortasuna iristeko bidean. 

Biosfera Erreserbetan erabakiak hartzeko ikerke-

ta zientifikoen emaitzak izatea zein beharrezkoa den 

agerian geratu zen Biosfera Erreserben Nazioarteko 

bigarren Biltzarrean, Sevillan (1995): «…biosfera-

erreserbak ikerketarako, ebaluaziorako, hezkuntza-

rako eta esperimentaziorako leku moduan erabili 

behar dira». Ondoren, Biosfera Erreserben Mun-

duko Biltzarrean, Madrilen (2008), Madrilgo Ekin-

tza Plana (MEP) onartu zen. Hauxe da planaren he-

lburuetako bat: biosfera-erreserbak XXI. mendean 

garapen iraunkorraren alde lanean jarduteko eremu 

nagusitzat izendatzea nazioartean.

Biosfera-erreserbetan, jakintza zientifikoa eta 

testuinguru sozioekonomiko jakin batean gauzatu-

tako jarduerak konbinatuz sortu diren esperientziek 

lagundu behar dute kontserbazioa eta garapena 

integratuko dituen eredu bat garatzen; eta, orobat, 

oinarri izan behar dute garapen iraunkorraren kon-

tzeptua eta jarduna garatzeko.

Berriki, MEP Espainian ezartzeko beste plan bat 

landu da, Montsenyko Ekintza Plana (2009), hain 

zuzen. Plan horretan, besteak beste, helburu hau 

zehazten da: Ikerketaren presentzia eta garrantzia 

sendotzea BE-en funtzionamenduan. Eta helburu 

hori lortzeko honako ekimen hau proposatzen da: 

UNESCO Katedrekin eta ingurumen eta iraunkor-

tasun gaietan espezializatutako beste katedra eta 

ikerketa-sailekin elkarlanean jarduteko eta koordi-

natzeko mekanismoa sortzea, garapen iraunkorrari 

begira ezaguera erabilgarriak sortzeko, biltzeko eta 

egokitzeko.

Nabaria da, beraz, bi programa horien arteko 

elkarlanaren beharra; izan ere, bi-biek elkarrekin lan 

eginda sinergia positiboak sor ditzakete garapen 

iraunkorra lortze aldera.

Milurtekoko ekosistemen ebaluazioa

Nazio Batuen nazioarteko programa zientifikoak pla-

netako ekosistemen kontserbazio-egoerari buruzko 

ebaluazio globalaren emaitzak eman zituen ezagu-

tzera 2005ean; Milurtekoko Ekosistemen Ebalua-

zioa (MEE) izendatu zen ikerlana. Ikerketak informa-

zioa sortzen du kudeatzaileak, politikoak eta oro har 

herritarrak kontura daitezen planetako ekosisteme-

tan gertatutako aldaketek zer ondorio izan ditzake-
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ten giza ongizatean, eta hori jakinik, aldaketa horiei 

aurre egiteko aukera izan dezaten (Reid, 2006). Eba-

luazio horretan, zientzia biogeofisiko eta sozialetako 

95 herrialdetako 1.300 ikertzailek baino gehiagok 

hartu dute parte. Programa horren muina hauxe 

da: ekosistemek gizakien ongizaterako funtsezkoak 

diren hainbat zerbitzu eskaintzen dituzte (hornidu-

ra, erregulazioa, kultura-zerbitzuak). Ekosistemak 

ondasun natural baliotsua dira eta beharrezkoa da 

haiek kontserbatzea hainbat zerbitzu izateko; hala 

nola, elikagaiak, egurra, ura, karbono-bahiketa, 

klima-sistema globalaren kontrola, polinizazioa uz-

ten ekoizpenerako, ura araztea, lurzorua sortzea, 

gaixotasunak erregulatzea, mantenugaiak asimi-

latzea, balio estetikoak, hezkuntzari, aisialdiari edo 

espirituari loturikoak… Ekosistemen zerbitzu horiek 

ondorioak dituzte gizartearen oparotasunean, eta 

ez soilik ekonomiari dagokionean, baita osasunari, 

harreman sozialei, askatasunei eta segurtasunari 

dagokionean ere.

Milurtekoko Ebaluazioak emandako definizioaren 

arabera, pertsonek ekosistemetatik lortzen dituzten 

onurak dira ekosistemen zerbitzuak, eta hor sartzen 

dira jendeak hautematen dituenak eta hautematen 

ez dituenak (Egoh et al., 2007).

Nolanahi ere, askotan eta askotan lurraldea modu 

ez iraunkorrean erabiltzen jarraitzen dute hainbatek, 

eta ‘ondasun naturala’ suntsitu egiten dute. Arrazoi 

asko daude suntsitze hori azaltzeko: hasteko eta be-

hin, lan zaila da lurraldearen funtzioak (ekologikoak, 

soziokulturalak eta ekonomikoak) zein garrantzi-

tsuak diren adieraztea; izan ere, onura gehienak ez 

dira ohiko analisi ekonomikoan jaso tzen; merkatuan 

oinarrituriko analisian, alegia. Kasu askotan, ekosis-

temak aldatzeak zentzua izan dezake ekonomia eta 

gizarte aldetik epe motzera edo ertainera, baina epe 

luzera gerta daiteke aldaketa horiek behar besteko 

etekin ekonomikorik ez ekartzea eta, aldiz, ekosis-

temen zerbitzuak degradatzea.  

Ekosistemen zerbitzuak ebaluatze aldera, eko-

sistemen funtzioak hiru kategoriatan biltzen dira 

(De Groot, 2006):

  Erregulazio-funtzioak. Ziklo biokimikoen eta bios-

feran gertatzen diren beste prozesu batzuen bi-

dez funtsezko prozesu ekologikoak erregulatze-

ko eta sistema biziei eusteko ekosistemek duten 

gaitasuna adierazten dute funtzio horiek.

  Produkzio-funtzioak. Ekosistemek biomasa sor-

tzeko duten gaitasuna; besteak beste, elikagai 

eta ehun gisa erabil daitekeen biomasa, alegia.

  Informazio-funtzioak. Jakintzaren, esperientzia-

ren eta naturarekiko harreman kulturalen bidez 

ekosistemek gizakiaren ongizatean laguntzeko 

duten gaitasuna. Harreman kultural horien adibi-

deak dira esperientzia espiritualak, estetikoak, 

plazerezkoak, aisialdikoak eta abar.

Funtzio horien bitartez, ekosistemen zerbitzu hauek 

sortzen dira:

  Erregulazio-zerbitzuak. Erregulazio-funtzioen on-

dorioz sortzen dira. Zerbitzu horien artean daude 

klima, uholdeak, gaixotasunak eta uraren kalita-

tea erregulatzea.

  Hornidura-zerbitzuak. Produkzio-funtzioen ondo-

rioz sortzen dira. Zerbitzu horiek dira elikagaiak, 

ura, energia eta materialak, eta abar hornitzea. 

  Zerbitzu kulturalak. Informazio-funtzioen ondorioz 

sortzen dira eta hor dira, besteak beste, aisialdia-

ri eta hezkuntzari loturiko zerbitzuak. 

Alderdi horiek guztiak lotuta daude elkarren artean 

eta, horrenbestez, zenbait baliabide erabiltzeak 

eragina izan dezake ekosistemen erregulazio-zerbi-

tzuetan. Esaterako, lurzoruaren erabileran egindako 

zenbait aldaketek –deforestazioak, adibidez– toki 

horretan euri gutxiago egitea eragiten dute, eta ba-
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samortutzea eta uraren eskasia areagotzen dute. 

Horren beste adibide bat da ekosistemek galdu egin 

dutela klimak eragindako hondamendien (urakanak) 

ondorioak leuntzeko gaitasuna; eta galdu egin dute 

hezeguneak, basoak eta mangladiak desagertu egin 

direlako. 

Ekosistemek, beren funtzioen bidez, onura 

ekologiko, soziokultural eta ekonomiko garrantzit-

suak eskaintzen dizkiote gizarteari. Oraindik orain 

egindako ikerketek agerian utzi dute ekosistemak 

funtzio anitzetarako erabiltzeak sortzen duen balio 

osoak, oro har, onura gehiago sortzen duela alda-

tutako ekosistemak baino (adib.: landaketak baso 

tropikaletan, akuikultura mangladietan, laborant-

za intentsiboa aurrez drainatutako hezeguneetan, 

arrantza suntsikorra koralezko uharrietan); «…are-

ago, ekosistemaren zerbitzu bakan batzuk baino 

aintzat hartzen ez direlarik ere, ekosistema aldatze-

agatik sortutako galerak handiagoak dira merkatuan 

lortutako etekinengatik eskuratutako irabaziak bai-

no» (Balmford et al., 2002). Orain arte egin den iker-

ketarik sakonenetako batean, Mediterraneoko zortzi 

herrialdetako basoen balio ekonomiko merkaturatua 

eta merkaturatu gabea aztertu ziren, eta egiaztatu 

zen egurraren eta zuraren balioa, oro har, herrialde 

bakoitzeko basoen balio ekonomiko osoaren heren 

batera ere ez zela iristen. Aldiz, basoaren beste ba-

lio batzuk aintzat hartuta –egur bilakatu ezin diren 

basoko produktuak, aisialdiko jarduerak, ibai-arroen 

babesa, karbonoaren harrapaketa eta basoaren 

erabilera pasiboa, esaterako–, haien guztien balioa 

basoen balio ekonomiko osoaren % 25 eta % 96 

artekoa zela estimatu zuen ikerketak (Millenium 

Ecosystem Assessment, 2005). 

Biosfera-erreserben eginkizuna 

ekosistemen ebaluazioari eta aldaketa 

globalari ekiteko

Gaur egun, ingurumenaren degradazioa dela me-

dio, ekonomia-jarduera asko garatzeko muga na-

gusia ondare naturala bera da askotan, ondare ma-

nufakturatua bezainbeste edo gehiago. Esaterako, 

arrantzaren kasuan, zer arrantzatu izatea muga 

handiagoa bihurtu da arrantzatzeko teknologia edo 

arrantza-ontzien kopurua baino. Gisa berean, egu-

rraren produkziorako muga nagusia basoen eskasia 

da, eta ez zerrategien falta. Eta petrolioaren muga 

behinena hobi geologikoak agortzea eta atmosferak 

CO2 xurgatzeko duen gaitasuna murriztea da, fin-

tzeko ahalmena baino gehiago.

Baliabide naturalak modu iraunkorrean kudeatu 

ahal izateko, beharrezkoa da jakitea zer faktorek al-

datzen duten zuzenean ekosistema. Adibidez, lurzo-

ruaren erabilera aldatzeak ekar dezake baso-eremu 

bat zuzenean hirigune bihurtzea; espezie inbaditzai-

le bat sartzeak aldaketa handia eragin dezake eko-

sistemaren sare trofikoan; eta ureztatzeari esker la-

borantzarako eremuak zabaldu egin daitezke aurrez 

landatu ezin zen inguruetara. Bestalde, badira al-

daketa zeharka eragiten duten faktoreak, ekosiste-

ma zeharka aldatzen dutenak. Esaterako, legediak 

lurralde jakin baten babesari eta erabilerari eragin 

diezaioke; globalizazioak lurzoruaren erabilera edota 

praktika jakin batzuk zabaltzea ekar dezake, erabi-

lera horiek egokiak ez diren tokietara, hain zuzen; 

eta kontsumo-ereduak labore-motetan eta lurralde 

jakin bat lantzeko moduan izan dezake eragina.

MMEk eskala anitzeko ikuspegitik jorratu ditu gai 

horiek guztiak, eta barnean hartu ditu tokiko eskala, 

nazionala, eskualdekoa eta globala. Kontinente guz-

tietako hainbat herrialdetan banatutako 40 azterke-

ta-eremutan egin da ebaluazioa. Biosfera-erreserba 

batzuk zuzenean aritu dira edo aintzat hartuak izan 

dira Milurtekoko Ekosistemen Ebaluazioa azterke-

tan; Sao Pauloko Anillo Verde Biosfera Erreserba 

(Brasil), esaterako. Azterketa horretan agerian ge-

ratu da biosfera-erreserbak leku egokiak izan dai-

tezkeela etorkizuneko ikerketak egiteko eta aukera 
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eman dezaketela Milurtekoko Ekosistemen Ebalua-

zioak ezaguera aldetik hautemandako hutsuneak 

betetzeko. Bestalde, aldaketa globalari, biodiber-

tsitateari, lurzoruen degradazioari, sozioekonomia-

ri eta beste zenbait alorri buruz argitaratutako lan 

zientifikoek eta txosten teknikoek agerian utzi dute 

zein garrantzitsua den ikerketatik lortutako informa-

zioa eta emaitzak biosfera-erreserbetan aplikatzea. 

Era berean, Madrilgo Ekintza Planean jasotzen den 

moduan, funtsezkoa da Biosfera Erreserben ahal-

mena eta eginkizuna, klima-aldaketarekin, ekosiste-

mek hornitutako zerbitzuekin eta hazten ari den hi-

rigintzarekin loturiko arazoei aurre egiteko. Gogora 

dezagun, Madrilgo Ekintza Plana MAB Programak 

onartu zuela 2008an.

Era berean, ikerketen arloko lehentasunei buruzko 

azken txostenak jasotakoaren arabera, Biosfera Erre-

serbetako ikerketek Milurtekoko Ekosistemen Eba-

luaziotik ateratako emaitzetan oinarritu behar dute. 

Txostena ICSU erakundeak (International Council for 

Science) argitaratu zuen 2008an, UNESCO-MAB eta 

United Nations University-rekin batera.

Nazio Batuen Ingurumen Programak (NBIP) es-

trategia globala landu du Milurtekoko Ekosistemen 

Ebaluazioari ebaluazio azpiglobalen bidez jarraipena 

emateko. Azpiebaluazio horien helburua da ekosis-

temen zerbitzuei eta giza ongizateari buruzko oina-

rrizko ezagutza bultzatzea. Horrez gain, bi helburu 

zehatz izango dira nagusiki ebaluazio azpiglobalen 

garapenean:

  Ebaluazio azpiglobalak gauzatzeko metodolo-

giatik eta hurbilketetatik ateratako ikasgaiak eta 

informazioa trukatzeko eta sustatzeko taldeak 

sortzea. 

  Ebaluazio azpiglobaletatik abiatuta ezaguera-oi-

narri komun bat garatzea hainbat eskalatan, etor-

kizunean ekosistemen ebaluazio globala egiteko 

oinarriak finkatze aldera.

Programa horrek, beraz, aukera ematen du biosfe-

ra-erreserbek jakintzaren arloan duten eginkizuna 

indartzeko eta gai jakin batzuen inguruan izan di-

tzaketen ikerketa-beharrak koordinatzeko; besteak 

beste, klima-aldaketarekin, ekosistemen zerbitzue-

kin eta hirigintzaren arazo gero eta handiagoarekin 

loturiko gaien inguruan.

urdaibaiko Biosfera erreserba 

eta garapen iraunkorrari buruzko 

unesCo katedra euskal herriko 

unibertsitatean

Aintzat hartuta BE-ek eta UNESCO Katedrek egin-

kizun osagarriak dituztela eta bi-biak tresna garran-

tzitsuak direla UNESCOren estrategiak ezartzeko, 

funtsezkoa da bi egitura horien arteko harremana 

sustatzea, era horretara iraunkortasuna iristeko bi-

dean sinergiak sortzeko. Elkarlanerako harreman 

horrek, aldi berean, ateak zabaldu ditzake uniber-

tsitateek eta, oro har, ikerketa-zentroek biosfera-

erreserbekin lankidetzan jardun dezaten. Ideia horri 

jarraitzen dio Urdaibaiko BEren eta Euskal Herriko 

Unibertsitateko UNESCO Katedraren arteko elkar-

lanak.

Euskal Herriko Unibertsitateko UNESCO Kate-

drak hauxe du lehentasunezko helburuetako bat: 

kudeaketa aldetik dauden beharrak eta sortzen den 

jakintza ahalik eta hobekien uztartzea eta, horreta-

rako, erreserbako kudeatzaileen eta unibertsitateko 

ikertzaileen arteko feedbacka sustatzea. Helburua 

da, orobat, biosfera-erreserba eta iraunkortasuna 

kontzeptuak ikerketaren esparrura ekartzea, bi egi-

turen arteko ikasketa bultzatze aldera.

Urdaibaiko Biosfera Erreserbak esperientzia handia 

dauka kudeaketaren hainbat mailatan eta zientziaren 

zenbait esparrutan. 1984an biosfera-erreserba izenda-

tu zutenetik hona egindako ibilbidean arrakasta ugari 

izan dira, baita hutsegite batzuk ere, baina egindako bi-

dea bera, oro har, garrantzitsua eta arrakastatsua izan 
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da dudarik gabe, ingurune pribilegiatu hori iraunkor-

tasuna iristeko bidean jartzea lortu duten pertsonen, 

elkarteen eta erakundeen lanari esker. 

Katedra/Erreserba elkarlanak Urdaibaiko Biosfe-

ra Erreserba barru-barrutik eta ikuspegi osagarrieta-

tik aztertzea eta ezagutzea du eginkizun, bai ingu-

rune biofisikoari dagokionez eta bai gizartearen eta 

kulturaren alderdiari dagokionez. Gaur egun, hango 

eta hemengo jakintza biltzen ari gara, ‘gaur egun-

go egoera’ izenda dezakegun txostenean sintetiza-

tzeko. Helburua da orain arte pilatutako jakintzaren 

bilduma osatzea eta bilduma hori etorkizuneko iker-

keten eta ekimenen oinarri izatea; aldaketa globalak 

dakartzan erronkei aurre egiteko ikerketen eta eki-

menen oinarri. Diziplina anitzeko gogoeta bultzatu 

nahi da, erresilientzia handiko lurraldea eraikitzen 

laguntzeko; aldaketa globalak eragindako nahasme-

nei erantzunez, bere egitura eta funtzionamendua 

berreskuratzeko gai izango lurraldea, hain zuzen.
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Eduard Müller
Biosfera erreserben eta Munduko 

ondare natural eta Mistoko tokien 

nazioarteko lankidetzarako 

unibertsitateko unesCo katedra 

aurrekari instituzionalak

Nazioarteko Lankidetzarako Unibertsitatea (UCI), Ka-

tedraren babeseko erakundea, Costa Ricako Uniber-

tsitate Pribatuen Hezkuntza Kontseilu Gorenak ber-

matutako unibertsitatea da. 1994. urtean sortu zen 

profil jakin bateko profesionalen beharrari erantzuteko; 

iraunkortasuna eta globalizazioa kontzeptuak ardatz 

harturik, beharrezko aldaketa-prozesuak gidatzeko eza-

guerak, tresnak eta balioak izango zituzten profesiona-

lak prestatzeko, hain zuzen; diziplina arteko eta diziplina 

anitzeko prestakuntza izango zuten profesionalak.

UCIk ibilbide luzea egin du biosfera-erreserben 

arloan. Hamar urteko epean Biosfera Erreserben Ibe-

roamerikako Sarea koordinatu zuen Garapenerako 

Zientzia eta Teknologiako Iberoamerikako Programari 

jarraituz (CYTED). Biosfera-erreserben bidez Iberoame-

rikako herrialdeetan Agenda 21 ezartzen laguntzea izan 

zuen xede denbora horretan guztian. 2006an, Costa 

Ricako Agua y Paz Biosfera Erreserba aldarrikatzeko 

prozesua gidatu zuen UCIk eta, azkenean, 2007ko irai-

lean onartu zuten erreserba. Eta 2008an ‘Mesoame-

rikako Biosfera Erreserben sendotzea eta indartzea’ 

proiektua gauzatu zuen, Biodibertsitatea Fundazioak, 

UNESCOk eta unibertsitateak berak elkarrekin finan-

tzatuta. Mesoamerikako Biosfera Erreserben Sarea 

sortzea izan zen proiektuaren emaitzetako bat, eskual-

de mailako sare teknikoa, Erdialdeko Amerikako eta 

Mexikoko biosfera-erreserben arteko komunikazioa 

eta trukea laguntzeko.

Bestalde, Naturaren Kontserbaziorako Munduko 

Batasunaren (UICN) Mesoamerikarako Eskualde Bule-

goak parte hartu du munduko ondare izendatutako to-

kiak ebaluatzeko hainbat misiotan. Katedraren erakun-

de bazkidea da aipatutako bulegoa. UICN, berriz, 

munduko ondarearen hitzarmenaren organo aholkula-

ria da eta MAB Programaren Koordinazio Kontseiluko 

(ICC) eta UNESCOren biosfera-erreserbetarako aho-

lku-batzordeko behatzailea.

Interes berezikoa da biosfera-erreserbek eta mun-

duko ondare izendatutako tokiek UICNko eremu ba-

bestuak erabiltzeko kategoriekin duten lotura.

UICNk elkarlanean jardun zuen UNESCOrekin 

‘Gure Ondarea Hobetzen’ egitasmoan. Hain zuzen, 

munduko ondare izendatutako tokietan erabileraren 

eraginkortasuna ebaluatzeko metodologia landu zuen 

UICNk. 

nazioarteko testuingurua

UNESCOren Gizakia eta Biosfera Programak (MAB) 

garapenaren eta kontserbazioaren integrazioa bul-

tzatzen du biosfera-erreserben bidez. Gizakia hartzen 

du ardatz, baliabide naturalen kontserbazioa bilatzen 

du eta, aldi berean, garapen iraunkorra sustatzen du. 

Estrategia horrek erabateko hurbiltzea eskatzen du, 

hainbat diziplinatako lana diziplinaz gaindiko egiazko 

jardunean uztartu eta bat etor dadin. 

Munduko Ondarearen Hitzarmenarekin bat egi-

nez, zientzia, kontserbazio eta paisaiaren edertasun 

aldetik aparteko balio unibertsala duten naturaguneak 

dira munduko ondare izendatutako lekuak. Toki horiek 

kontu handienaz erabili beharko lirateke, Dibertsitate 

Biologikoaren Hitzarmenean Eremu Babestuetarako 

Lan Programak aurreikusitako jarduerak ardatz hartuta. 

Programa horren oinarria ekosistemen ikuspegia da. 

Esperientziak erakutsi du gutxi direla estatutuak 

goitik behera betetzen dituzten biosfera-erreserbak 

eta Sevillako Estrategia modu eraginkorrean ezarri du-

tenak. Era berean, ondare izendatutako toki askok ez 

dute pribilegiozko erabilerarik sistema nazionalen ba-

rruan. Beharrezkoa da biosfera-erreserbei eta ondare 

izendatutako tokiei buruzko informazio sistematiza-

tua eta, beharrezkoa da, orobat, informazio horretan 
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arrakasta eta arrakastarik ez izatea eragin duten fakto-

reak eta ateratako ikasgaiak aztertzea. Horrez gain, in-

gurune horiek modu egokian kudeatzeko gaitasunak 

sortu behar dira, ikerketa-ekintza prozesuetan oinarri-

tuta; era guztietako errealitatetara egokitutako proze-

suak abiatzeko aukera ekarriko duten ikerketa-ekintza 

prozesuetan oinarrituta, hain zuzen. 

UICN, UNESCO eta UCIren arteko Katedra ba-

ten bidez ahaleginak integratzeak aukera ekarriko du 

erakundeen gaitasunak batzeko eta diziplina arte-

ko hurbilketak lortzeko eta, era horretara, UNESCO 

izendapena duten tokiak sendotzeko. Lankidetza 

horizontaleko prozesuak finkatzeak, halaber, aukera 

emango du behetik gorako prozesuak ezartzeko, to-

kian-tokian ingurune babestu horiek sendotzeko zere-

ginean pilatutako esperientziak erabiliz.

helburuak:

helburu orokorra

Latinoamerikako eta Karibeko biosfera-erreserbak eta 

ondare natural eta mistoko lekuak sendotzea, gaita-

sunak sortuz eta ikerketaren eta komunikazioaren 

bidez.

Helburu zehatzak

  Biosfera-erreserbetako eta munduko ondare natu-

ral eta mistoko lekuetako kudeatzaileen gaitasun 

teknikoak eta zientifikoak sendotzea.

  Biosfera-erreserbetan eta munduko ondare natu-

ral eta mistoko lekuetan erabakiak hartzea, lagun-

tza teknikoa ematea, komunikazioa, ikerketa eta 

bestelako prozesuak errazteko informazioa siste-

matizatzea.

  Biosfera-erreserben eta munduko ondare natural 

eta mistoko lekuen artean komunikaziorako eta es-

perientziak trukatzeko mekanismoak sortzea.

  Ezaguera zientifikoak eta tradizionalak/komunita-

rioak integratzeko gune izatea eta, era horretara, 

ekosistema degradatuak lehengoratzeko eta haien 

erresilientzia areagotzeko beste aukera batzuk 

bilatzea, bai eta klima-aldaketara egokitze aldera 

erantzunak eta prozesuak sortzeko ere.

  Biosfera-erreserbei eta munduko ondare natural 

eta mistoko lekuei buruzko informazioa zabaltzea.

Jarduerak:

  Agua y Paz Biosfera Erreserba (Costa Rica) 

ezartzen laguntzea, era horretara erreserbaren 

funtzioak betetzen direla bermatzeko eta inguru-

ne babestu hori nazio mailan eta nazioarte mailan 

eredu bihurtzeko.

  Katedrarekin loturiko adituen sare bat eratzea, 

hainbat herrialdetan trebakuntza-prozesuetan  

laguntzeko.

  Trebakuntza-programak diseinatzea eta ezartzea.

  Hezkuntzarako, hedapenerako eta kontsultarako 

materialak argitaratzea. 

  Biosfera-erreserbak eta munduko ondare izendatu-

tako tokiak kudeatzeko beharrezkoak diren estatu-

tuak eta gomendioak ezartzeko aholkua eta lagun-

tza ematea (Munduko ondare izendatutako tokiak 

modu eraginkorrean erabiltzeko eskuliburua, Bios-

fera Erreserben Munduko Sarearen Estatutuak, Se-

villako Estrategia, Madrilgo Ekintza Plana). 

  Biosfera-erreserbekin eta munduko ondare izen-

datutako lekuekin zerikusia duten adituei, proie-

ktuei, esperientzia arrakastatsuei eta ateratako 

ikasgaiei buruzko informazioa dokumentatzea eta 

sistematizatzea.

  Biosfera-erreserben eta munduko ondare izendatu-

tako tokien artean lankidetza horizontaleko proze-

suak laguntzea.

  Plataforma birtualen, aldizkarien, bileren, landara 

egindako irteeren eta eztabaidarako guneen bi-

dez komunikaziorako eta trukerako mekanismoak 

sortzea.
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kudeaketa:

Zuzendaritza:

Eduard Müller, katedradun nagusia (UCI)

Zuzendari Elkartua:

Pascal Girot, katedradun elkartua (UICN)

Koordinazio teknikoa:

Tania Moreno

Adituen sarea

Bazkideak

Katedraren garapenean, irakaskuntzaren munduko bes-

te erakunde batzuen laguntza eta parte-hartzea bilatzen 

da, baita katedraren jardueretan ekarpenak egiteko 

eta parte hartzeko interesa izan dezaketen eskualdeko 

beste elkarte zientifikoena ere. Helburua da MAB Ba-

tzorde nazionalekin aliantzak sortzea; izan ere, garrantzi 

handiko eragileak dira biosfera-erreserbetan jarduerak 

ezartzeko.
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Erreserba, 
Costa Rica
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Marco Antonio Corrales
agua y paz Be 

Dokumentu honetan Costa Ricako Agua y Paz Biosfe-

ra Erreserbari (AyPBE) buruzko informazioa biltzen da, 

batez ere bi esparrutan: batetik, deskripzioari dagokio-

nean, biosfera-unitate horren berezitasunak azaltzen 

dira hainbat ikuspegitatik, eta, bestetik, kudeaketari 

buruzkoan, Biosfera Erreserba kontzeptua abiarazteko 

prozesuan sortu diren alderdi esanguratsuenak azal-

tzen dira labur-labur.

Biosfera-erreserbaren testuinguru 

orokorra

Agua y Paz Biosfera Erreserba (AyPBE) 2007ko irailean 

onartu zuen UNESCOk. 2006an abiatutako prozesu 

luze baten emaitza izan zen. Prozesu hartan nabarme-

na izan zen herritarren parte-hartzea: gaian interesa 

zuten tokiko eta nazioko hainbat eragilek esku hartu 

zuten. Hiru Agenda 21 garatu ziren biosfera-erreser-

bako beste horrenbeste kantonamendutarako. Komu-

netako buruzagiekin eta udalerrietako ordezkariekin 

hainbat lantegi egin ondoren, biosfera-erreserbaren 

izena erabaki zen eta UNESCOren izendapena jaso-

tzeko eskabidea egitea onartu zen. Nazioarteko Lanki-

detzarako Unibertsitateak (UCI) gidatu zuen prozesua, 

baina askotariko erakundeek eta elkarteek hartu zuten 

parte eta haien lana oso garrantzitsua izan zen lortu-

takoa lortzeko.    

Costa Rican ez dago araudi zehatzik biosfera-erre-

serbetarako, eta hori muga nabarmena da estatuaren 

egitura instituzionaletan baliabideak kudeatzeko eta 

ingurune babestu horien funtzioak erabat abiarazte-

ko. Muga hori gainditzeko dekretu betearazle bat lan-

du da; biosfera-erreserbak eratzeko, antolatzeko eta 

jarduteko markoa finkatzen du aipatutako dekretuak. 

Dokumentua Ministerioko agintariei aurkeztu zaie 

san Juan ibaia Biosfera erreserba 
nicaragua

agua y paz Biosfera erreserba

erdialdeko Mendilerro 
Bolkanikoa Biosfera erreserba

amistad Biosfera erreserba
(Costa rica – panama mugaz gaindikoa)
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jada, beharrezko izapidetzeak egiteko eta espero da 

2009. urtea amaitzerako onartuta egotea.

kokapena eta osaera

Erreserbak gutxi gorabehera 916.000 hektareako 

azalera du eta Tilarán mendilerroko, Erdialdeko men-

dilerro bolkanikoko, Karibe itsasoko eta Nikaraguako 

mugaldeko lurrak hartzen ditu. Hau da, San Juan ibaia-

ren arroak hartzen duen Costa Ricako lurralde puska 

handian hedatzen da Agua y Paz BE. Administrazio 

aldetik, Alajuela, Guanacaste eta Heredia probintzie-

tan kokaturik dago erreserba, eta hor badira herrigune 

nagusi samar batzuk: Quesada, Zarcero, Los Chiles, 

Upala, San Rafael eta Puerto Viejo, esaterako.

Agua y Paz Biosfera Erreserba mota horretako 

hirugarrena da Costa Rican. Garrantzitsua da nabar-

mentzea biosfera-erreserbak barnealdera eta kanpoal-

dera lotuta daudela, ondorengo mapak argi adierazten 

duen moduan.  

Zehazki, Erdialdeko mendilerro bolkaniko BEren 

(Costa Rica) eta San Juan ibaia BEren (Nikaragua) arte-

ko lotura bermatzen du AyPBEk, eta habitatak elkarren 

artean lotzeko ahalegin horretan San Juan - La Selva 

korridore biologikoarekin jarduten du elkarlanean.

ekosistemak eta biodibertsitatea

Ingurune horretan behe lurretako baso tropikal hezeak 

daude; hori da, hain zuzen, erreserbaren bereizgarrie-

tako bat. Izan ere, ekosistema hori ez da oso ohikoa 

Costa Ricako Kontserbazio Eremuen Sistema Naziona-

lean. Baso horietan gordetzen den ondarea harrigarria 

da: aberastasun biologiko handia, habitat kritikoak he-

zeguneekin; basoak mendiko almendrondoekin; Errafia 

palmondoa hazten den zingirak; lapa berdea, manatia, 

jaguarra eta garrantzi nazionaleko beste espezie ba-

tzuk; eta horrez gain, aintzirak, nabigatzeko moduko 

ibaiak eta beste hainbat erakargarri. Aberastasun ho-

riek guztiak kontserbatzekotan, ezinbestekoa da giza 

garapenak kontserbazioaren aldeko jarrera hartzea. Ho-

rren adibidea da Frio ibaiaren mendebaldeko sektoreko 

hezegunea. Yolillo basoak eta urak azpian har ditzakeen 

lurrek estalitako eremu bat dago hezegunean eta, hain 

zuzen, eremu horrek berebiziko funtzioa du Bizitza Ba-

satiko Caño Negro Babesleku Nazionala eta Nikaragua 

hegoaldeko hezegune handia (Bizitza Basatiko Los 

Ganuzos Babeslekua) lotzeko. AyPBEko beste heze-

gune batzuk ere oso garrantzitsuak dira ur-baliabidea 

kontserbatzeko; hala nola, Tamborcito eta Maquenque 

hezeguneak. Mehatxupean dauden landare eta fauna 

ugari bizi da, gainera, ingurune heze horietan. Era be-

rean, Caño Negro hezegunea nazioarte mailako garran-

tzia duen RAMSAR hezegune izendatuta dago. Fauna 

basatiko izen bereko Babesleku Nazionalean dago aipa-

tutako hezegunea; babeslekua bera, berriz, erreserba-

ren erdigunetzat hartzen da.

Baso-ekosistema garrantzitsuak ere badira, altuera 

handiagoko eremuetan hazi ohi diren basoen ekosiste-

mak. Tilarán mendilerroko baso lainotsua, adibidez; hor 

kokatzen da, hain zuen, Monteverde Baso Lainotsua 

Erreserba.

AyPBEn, horrez gain, ingurumen-zerbitzuak or-

daintzeko baso-eremu egokiak ere badira; berezko le-

hengoratze-prozesuan edota basoberritze-prozesuan 

daude eremu horiek. Ingurumen-zerbitzuak ordaintze-

ko aukerak, ekonomia aldetik, alternatiba bideragarria 

sortzen du lurjabeentzat eta gune nagusien barruan 

eta kanpoan baso-estaldurari eustea bermatzen du.

erreserbaren egoerari buruzko 

diagnostikoa

Biosfera-erreserba kontzeptua ezpal askoko enborra 

da eta, beraz, sektore artekoa eta dimentsio askokoa 

halabeharrez. Nolanahi ere, baliabide naturalak eta in-

gurunea dimentsioa funtsezkoa da. Ondorengo tau-

lan, sektore askok erreserbaren ahulezia, indar, aukera 

eta mehatxuen gainean egindako balorazioak azaltzen 

dira; lurralde hartako herritarrek dituzten kezken isla 

dira aipatutako alderdi horiek guztiak. Baliabide natura-
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lei dagokienez, honako arazo hauek ohikoak dira AyP-

BEren eragineko lurraldean:

  Lurzoruen gehiegizko erabilera egiten da nekaza-

ritzarako. Gaur egun nekazaritzarako erabiltzen 

diren hainbat lurzoru ez dira horretarako egokiak. 

Berezko basoen eta nekazaritzarako egokiak ez di-

ren lurzoruen bizkar hazi da nekazaritza-muga. Hori 

dela eta, pixkanaka hondatzen ari dira lurzoruak eta 

produkzio-jardueretatik lortutako etekinetan ere ari 

da antzematen eragina. 

  Baso-eremua nabarmen murriztu da eta horrek 

eragin kaltegarria du biodibertsitatean, akuife-

roetan, potentzialtasun hidrologikoan eta ber-

tako paisaiaren edertasunean.

  Aleak, sustraiak eta tuberkuluak, zitrikoak, ana-

nak, barazkiak eta beste labore batzuk betiko 

produkzio-sistemen bidez landatzeko, pestizi-

da asko erabili behar da eta, horren ondorioz, 

lurzorua eta ura kutsatzen ari da; eta izaki bizi-

dun guztien osasuna, baita gizakiona ere, arris-

kuan dago.

Balorazioa Ezaugarriak

1. Ahuleziak 1.1 Garapenaren hainbat esparrutan erakundeen ekimenak bikoiztu egiten dira.
1.2 Garapenerako erakunde publiko garrantzitsu batzuen hutsunea. 
1.3 Giza baliabide eta baliabide logistiko mugatuak erakunde publikoetan.
1.4 Eskualdeko erakundeak oso heterogeneoak dira.
1.5 Pobrezia-indize altuak.
1.6 Eskualdekako aurrekontua herrialdeko txikiena da.
1.7 Antolatzeko, koordinaziorako eta herritarren partaidetzarako bitarteko egiturak falta dira. 

2. Mehatxuak 2.1  Koordinaziorako, antolaketarako eta herritarren partaidetzarako bitarteko egiturak dese-
giteko prozesuan dira. 

2.2  Tokikoari garrantzi handiegia ematen zaio eta horrek zaildu egiten du tokiko muga hori 
gainditzen duten gaien tratamendua, kontzeptu eta espazio aldetik. 

3. Indarrak 3.1  Ingurumenean eta beste arlo batzuetan interesa duten elkarte dezente daude.
3.2 Garapen sozioekonomikoari loturiko erakundeak eta gobernu-programak. 
3.3  Arro hidrografikoen sistemak ur-etorri handia du gizakien kontsumorako, produkzio-

rako eta energia sortzeko.

4. Aukerak 4.1  Nazioarteko laguntza produkzioari, lurralde-antolamenduari eta ingurunearen kontser-
bazioari loturiko proiektuak garatzeko.

4.2  Nazioarteko turismoaren gero eta interes handiagoa planetaren kontserbazioa 
finantzatzeko.

Iturria: Erreserbako bertako informazioarekin eta MIDEPLANek emandakoarekin landua  (2003)

Agua y Paz Biosfera Erreserbako lurraldearen AMIA
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Biosfera-erreserba eta klima-aldaketa

AyPBEko Plan Estrategikoari begira, garran-

tzitsua da aintzat hartzea berotegi efektuko gasen 

(GEI) iturri-bidezko isurien eta hustubideen arabe-

rako xurgatzearen inbentarioa.

Isurketak eta hustubideetatik eginiko xurgat-

zeak hainbat aldiz ebaluatu dira; Biosfera Erreser-

bako lurralde ia osoan, 2005ean izan ziren emait-

zak azaltzen dira honako taula honetan.

Argitu beharrekoa da AyPBEn ez dagoela be-

rotegi efektuko gas-isurketa nabarmenik daukan 

industria-prozesurik, eta, horren ondorioz, bere 

garaian erabaki zen sektore hori ez dela aintzat 

hartzekoa ebaluazio horri begira. Nolanahi ere, 

erregai fosilak erabiltzeagatik eta elektrizitatea 

kontsumitzeagatik ingurune horretako industriek 

egiten dituzten isurketak –nekazaritza-arloko in-

dustriek egindakoak, esaterako– energiaren se-

ktorean jaso ziren.

aypBe abiarazteko eta kudeatzeko 

prozesua

Biosfera-erreserba kontzeptua abiarazteko prozesua, 

kasu zehatz honetan, Agua y Paz Biosfera Erreser-

bako Zuzendaritza Bulegoa izendatzearekin bat hasi 

zen formalki, eta horren segidan etorri zen 2008-

2013 Plan Estrategikoa lantzeko lana.

AyPBEko Zuzendaritzaren 2008-2013 Plan Estra-

tegikoa ahalegin proaktiboa da erreserbaren garapen 

orekatua lortze aldera modu positiboan eragiteko. 

Kontzeptu teoriko hutsetatik abiatu eta kontzeptu ho-

riek eraikitzera eta gauzatzera dagoen bidea bermatu 

beharra dago, eta horretarako beharrezkoa da hasiera-

hasieran funtsezko hainbat ekimen antolatzea, plani-

fikatzea eta abiaraztea; hain zuzen, hasierako behar 

horiei emandako erantzuna da Plan Estrategikoa. 

Exijentzia-maila horri jarraituz, helburuak, jomu-

gak, printzipioak, estrategiak, osagaiak eta jarduerak 

jasotzen dira planean, bai epe motzera eta ertainera, 

2005

sektorea C02
(isurketa)

C02
(Xurgatzea) Ch4 n2o

guztira 
sektoreka

C02 balio. 
guztira

gg

energía 36,53 0 0 0 36,53 365

garraioa 243,5 0 0,029 0,02 243,55 249,1

industria- prozesuak 0 0 0 0 0 0

nekazaritza 0 0 0 1,78 1,78 551,8

abeltzaintza 0 0 22,84 0 22,84 479,6

lurzoruaren 238 -907 0 0 -669 -669

hondakinak kudeatzea 0 0 2,013 0 2,01 42,3

guztira gasaren arabera 510,08 -907 24,88 0,67 -362,29 690,3

Berotegi Efektuko Gasen Isurketak Iparraldeko Eremuan (milaka tonatan)
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eta bai epe luzera. 

Epe motzerako ekintzek planeamendu-, antolake-

ta- eta gauzatze-prozesu bat abiatzeko gutxieneko 

baldintzak bete behar dituzte nahitaez; prozesu hori 

ez da nahikoa une honetan, baina bai beharrezkoa, 

prozesuari osotasunean iraunkortasuna emateko gai 

diren indar ekonomiko, instituzional eta sozialen mo-

bilizazioa lortzen den bitartean.

Epe ertainera eta luzera, egiturari, antolaketa-

ri eta programari loturiko oinarriak finkatzen ditu 

planak. Eta horretarako, bitarteko hauek zehazten 

ditu: parte-hartze prozesu zabala, behar besteko 

energia eta gaur egungo berezko noranzkoa aldatu 

ahal izateko bide zuzena: garapena bai, baina eko-

nomia, gizarte eta ingurumen aldetik iraunkorta-

suna bermatuz.

Horrenbestez, planak, oro har, estrategia bat 

abiarazteko modua zehazten du, bi etapatan zehaz-

ki: lehen etapan, prozesua arrakastaz abiatzeko be-

harrezkoak diren baldintzak sortzea aurreikusten du, 

eta, bigarrenean, AyPBE sendotzeko beharrezkoak 

eta nahikoak izango diren baldintzak sortzea; hau 

da, bere burua kudeatzeko behar besteko gaitasuna 

izatea, era horretara gizarte-, ekonomia- eta inguru-

men-garapeneko gorabeheretan eragiteko.

Bereziki azpimarratzen eta lehenesten da to-

kiko elkarte eta eragile publiko eta pribatuen parte-

hartzea, errealitatea aztertzen eta hura aldatzeko 

ekimenak sortzen esku har dezaten. Printzipio horri 

leial, hasiera batean Plan Estrategikoak ez du aldez 

aurretik aipatzen arazo eta konponbide zehatzik; 

dauden arazoak eta eman beharreko konponbideak 

bertakoen parte-hartzea, planaren bereganatzea eta 

lidergoa sustatuko duten jardueren bidez zehaztu 

behar direla aurreikusi da.

garapen baloratuaren ikuspegia

Hazkunde ekonomikoak (ekonomiaren planoa), eki-

tateak (plano soziala) eta ingurumenaren iraunkorta-

sunak (plano fisikoa) batak bestearekin hartu-ema-

nean sortutako garapen-ereduaren alde egin da. 

Eredu kontzeptual horretan, adostasunerako aukera 

eskaintzen duen eremuari dagokio garapen iraunko-

rra. Hala, garapen iraunkorra ez da patuaren hautaz-

ko ondorioa, baizik eta lurralde jakin bateko eragile 

eta biztanle guztien lan kontzientearen emaitza.

Deskribatutako garapen iraunkorreko ereduan ze-

hazten da zein diren hazkunde ekonomikoa, ekitatea 

eta ingurumenaren iraunkortasuna antolatze aldera 

jokoan sartzen diren faktoreak eta egoerak; alabaina, 

ez da esaten lurralde jakin batean nola lortzen den 

antolaketa hori. Arazo hori gainditzeko, beharrezkoa 

da zenbait mekanismo mamitzea horien bidez giza-

kiek erabakiak hartzeko modua izan dezaten, betiere 

aurrez interes egokienak negoziatu ondoren.

Beharrezkoa da Agua y Paz Biosfera Erreserbari 

buruz dagoen jakintza antolatzea, garapen iraunko-

rreko prozesua kudeatzeko garrantzitsutzat jotzen 

den jakintza, hain zuzen; eta beharrezkoa da, oro-

bat, ezaguera berriak sortzeko bultzada ematea. 

Aldi berean, jakintza hori ahalik eta pertsona gehie-

nei ahalik eta denbora tarte laburrenean helaraz-

teko estrategia eraginkorrak diseinatu eta abiarazi 

behar dira. Eta tresnak diseinatu eta jendea treba-

tu ere egin behar da, dagokion eremuaren barruan 

produkzio-prozesuak garapen iraunkorrerako bidean 

jartzeko beharrezkoak diren negoziazio-prozesuetan 

aplikatzeko.

Deskribatutako prozesua abiarazteko, ezinbes-

tekoa da AyPBEko Prestakuntza Zentro bat sortzea, 

ikerketari, trebakuntzari eta gaitasunak garatzeari 

ekiteko eta, era horretara, elkar eragiteko eta oreka 

egokia lortzeko produkzio-prozesuen, kontserbazio-

rako interakzioen eta biodibertsitatearen erabilera 

iraunkorraren, klima-aldaketara egokitzearen eta 

aldaketa hori arintzearen artean; eta, orobat, baita 

giza komunitateen ongizate kulturala eta sozioeko-

nomikoa lortzeko ere.
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prozesuan esku hartzen duten eragileen 

analisia

Irudiak erakusten duen moduan asko eta askotarikoak 

dira Plan Estrategikorako erakunde eta eragile garrantzit-

suak, baina, oro har, hirutan bana daitezke: sektore pu-

blikoa, pribatua eta elkarte zibikoak.

Esku hartzen duten eragileak analizatzeko prozesuko 

lehen etapan lortzen da informazioa. Bigarren fasean ma-

trize bat prestatuko da eragile/erakunde bakoitzaren izae-

ra eta helburuei buruzko eta sustatzen edo egiten dituen 

proiektuen eta jardueren inguruko datu zehatzagoekin, 

eta Plan Estrategikoarekiko zer jarrera duten jakiteko le-

hen balorazioa ere egingo da. Balorazio subjektiboa izaki, 

hasiera batean barne erabilerarako gida moduan erabiliko 

da. Ondoren, eragile eta erakunde bakoitzarengana hur-

biltzeko lana egingo da, lan-arloren batean gutxienez bide-

lagun aktibo eta konprometitu izan daitezen akuilatzeko. 

Jakina, helburu hori samurragoa da hasiera-hasieratik 

elkarren mesederako harremana edo sinergia sortzeko 

modua dagoenean. Deskribatutako prozesuaren fase 

horretan badira lorpen inportanteak: hainbat sektoretako 

enpresak karbono-neutraltasunerako eredu izateko onar-

tzea eta sustatzaile lana betetzea eragin biderkatzailea-

rekin. Enpresa liderren emaitza positiboak ikusirik, beste 

askok haiei jarraitzea, hori da asmoa.

ezartzeko eta kudeatzeko prozesua

Biosfera-erreserbaren ikuspegia AyPBEko Zuzendaritza 

Bulegoak ezartzen eta kudeatzen du 2008. urtearen erdial-

deaz geroztik. Zuzendaritza lau funtzionariok osatzen dute, 

erakunde hauek utzitako lau funtzionariok: Batzar Lege-

gileak, Ingurumen Ministerioak (MINAET), Antolamendu 

Nazionaleko Ministerioak (MIDEPLAN) eta GKE batek. Epe 

motzera, Kudeaketa Batzorde bat sortuko da AyPBEren 

antolaketa-egitura oinarrizkoa osatzeko; hainbat sektoretako 

ordezkariek osatuko dute batzorde hori.

AyPBEko Zuzendaritzak erakunde arteko eta sektore 

arteko ekimen baten bitartez bideratzen du kudeaketa-pro-

zesua, egitura instituzionalak eta komunalak onartzea eta 

irekitzea lortzeko helburuarekin.

Agua y Paz Biosfera Erreserba karbono-isurketen aldetik 

lurralde neutral bihurtzeko erabakiari loturikoa da prozesurik 

esanguratsuenetako bat. 

AyPBEren hedadura dela eta, parte-hartze prozesua ga-

ratzeko beharrezkoa da Garapen Iraunkorra Antolatzeko Es-

trategien (Agenda 21) garapena eta segimendua laguntzea.

Beste asmoetako bat da organo aholkulari bat sortzea 

aliatu-sarea osatzen duten eragileen artean. Sare horren 

eginkizuna izango da AyPBEren gobernu teknikoan eta 

lankidetzaren arloan laguntzea, erreserbako bertako komu-

nikazio- eta informazio-prozesuak sendotuz. Hasiera batean, 
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sare horretara bildu dira Nazioarteko Lankidetzarako Uni-

bertsitatea (UCI), Biosfera Erreserben UNESCO Katedra eta 

Huetar Iparra Eskualdeko Garapen Iraunkorrerako Elkartea 

(ASAHNOR). 

Orain arteko ahaleginen xedea izan da biosfera-erreser-

ba baterako antolaketa- eta kudeaketa-eredu propioa sen-

dotzea, proiektu aitzindari moduan, biosfera-erreserba bat-

zuetarako erreferente izan dadin, eredua egokitzat hartzen 

badute, betiere.

aypBeko zuzendaritzaren jarduera 

nabarmenak

Honako hauek dira azpimarratzekoak:

  Aipatutako bulegoak funtzionatzeko hitzarmen logistikoak 

sortu dira.

  Klima-aldaketaren arazoari aurre egiteko hainbat jarduera 

egin dira eta ahalegin berezia egin da AyPBEren karbono-

neutraltasuna lortzeko. Gaur egun, Costa Ricako lurralde 

prototipoa da karbono neutroan, Ingurumen Ministerioak 

hartutako erabaki baten ondoren.

  Senidetze Hitzarmena Brasilgo Mata Atlántica Biosfera 

Erreserbarekin.

  AyPBEren garapen iraunkorra laguntzeko hainbat proiektu 

estrategikoren proposamena landu da. Hauek, besteak 

beste: ‘Agua y Paz Biosfera Erreserbako Prestakuntza 

Zentroa’, ‘Korridore Biologikoak Sendotzea’, ‘Garapen 

Iraunkorrerako Behatokia’, ‘Ingurumen Funts Iraunkorra’. 

Horren osagarri, Nazioarteko Lankidetza Agentziekin 

hainbat jarduera egiten dira proiektu horiek martxan jartze 

aldera, baliabide teknikoak eta ekonomikoak lortzeko.

  ‘Agua y Paz Biosfera Erreserbako jatorria’ marka sortzeko 

eta erreserban elkar eragiten duten sektoreetan ezartze-

ko proposamena egin da.

  Izaera nazionaleko dekretu betearazle bat landu eta ku-

deatu da AyPBEri eta herrialdeko beste bi biosfera-erre-

serbei babes juridikoa emateko. Dekretu horretan, bes-

teak beste, honakoa xedatzen da: Kudeaketa Batzordea 

osatzeko baldintzak, batzorde horren funtzioak eta dago-

kion aurrekontua.

  AyPBErako Bost Urteko Ekintza Plana (2009-2013) 

aurkeztu da UNESCOn, eta plan horri loturik, baita 

2009. urterako Plan Eraginkorra eta programa ere.

  Kudeaketa Batzordea eta haren egiteko iraunkorra 

integratzeko finantzaketa-gestioak egin dira, eta, 

orobat, AyPBEren Garapen Iraunkorrerako Antola-

mendu Estrategia abiarazi da (Agenda 21).

  Aliantzak sortu dira tokiko eragileekin, nazionalekin 

eta kanpokoekin, AyPBEko eremu estrategikoetan 

etorkizunean jarduteko aukerak bultzatzeko.

aypBeko organoak eta prograMazio aldetiko osagaiak

aypBeko zuzendaritza

gidatzeko estrategia

administrazio 
eta finantza 

aldetiko 
kudeaketa

klima-aldaketa

aypBeko garapen 
iraunkorrerako 
ekintza plana

aypBe finkatzeko 
lankidetza-
estrategia

sektoreak

enpresak/
elkarteak

Bost urteko plana

urteko plana

proiektu 
estrategikoak

oBdes

Cendes

aypBe jatorriko 
marka

korridore 
biologikoak

kudeaketa batzordea aypBeko aliatuen sarea

kudeaketa-prozesua sektore sozioekonomiko guztien parte-hartzearekin
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Luis E. Aragón
hegoa-hegoa, garapen 

iraunkorrerako lankidetza unesCo 

katedra, paráko unibertsitate 

federala (Brasil)

sarrera 

Amazonia esaten zaio Amazonaseko Eskual-

de Handiko edo Amazonia sensu lattissimo (EE, 

2005) hedadura zabaleko hainbat eskualde hartzen 

dituen eremu izugarriari. Amazonas ibaiaren arroak 

eta oihan tropikalak estaltzen dute ingurune hura. 

Boliviak, Brasilek, Kolonbiak, Ekuadorrek, Guya-

nak, Peruk, Surinamek, Venezuelak eta Guyana 

Frantsesak partekatzen dute eskualdea. Estima-

zioen arabera, eremuak 8 milioi km koadro har tzen 

ditu eta 28 milioi pertsona bizi da bertan; milioi 

bat amerindiar, horien artean. Biztanleen %60tik 

gora hiriguneetan bizi da gaur egun; bi dira milioi-

tik gora biztanle dituzten hiriak, Belém eta Manaos 

(Aragón, 2005). Planetako naturagune handi, anitz, 

konplexu eta aberatsenetakoa da Amazonia1. Ingu-

rune basa hark planeta osoko azaleraren hogeitik 

bat hartzen du; Hego Amerikako azaleraren boste-

tik bi eta Brasilgoaren bostetik hiru. Munduan ge-

ratzen diren baso tropikal hezeen %53 Amazonian 

daude, eta gutxi gorabehera munduko ur gezaren 

%15 ere han biltzen da. Aldiz, lurrean bizi diren 6 

milioi pertsonetatik %0,5 baino gutxiago bizi da 

inguru hartan. Amazonas ibaia munduko luzeena 

da; 6.671 kilometro ditu eta 1.000 ibai eta erreka 

inguruk osatzen dute haren arro osoa. Ur-etorria 

ere izugarria da: kalkuluen arabera, segundoko 

175.000 eta 300.000 metro kubiko artean isurtzen 

du Amazonasek Ozeano Atlantikora, munduko ibai 

guztiek isuritako uraren 1/5 eta 1/6 artean. Kon-

go ibaiak baino lau aldiz ur gehiago eta Mississipi 

ibaiak baino hamar aldiz gehiago isurtzen du Ama-

zonasek. Ibaia ozeanora hurbildu ahala, urtean mila 

milioi tona jalkin pilatzen da gutxi gorabehera baz-

terretan; uraren emariak berak eramaten ditu jalkin 

horiek itsasora eta ondoren itsasertzean barreia-

tzen dira, Orinoko ibaiaren deltaraino (Venezuela).

Baso tropikal hezeek planetako azalera osoaren 

%5 baino ez dute hartzen (17 milioi km2), bai-

na baso horietan munduko espezie guztien %50 

inguru bizi da eta denak bat datoz: Amazonia da 

mundu osoan biodibertsitate handiena duen lurral-

dea. Ezagutzen diren espezieen artean asko eta 

asko Amazonian bizi dira: goi-landareen 400.000 

espezie (30.000 endemiko) (munduko %10), 425 

ugaztun espezie (172 endemiko) (munduko %9,1), 

1.300 hegazti espezie (263 endemiko) (munduko 

%13,4), 37 narrasti espezie (260 endemiko) (mun-

duko %5,7), 427 anfibio espezie (366 endemiko) 

(munduko %10,1), eta ur gezako arrainen 3.000 

eta 9.000 espezie artean (munduko %27-30). Ure-

tako bi ugaztun ingurune hartako endemikoak dira: 

Trichechus inunguis eta Inia geoffrensis. Inurri es-

pezieak 4.000 eta 8.000 artean izan daitezkeela 

uste da; deskribatutakoak 1.000 inguru dira jada. 

Brasilgo Amazonian 1.800 tximeleta espezie des-

kribatu dira (mundu osoko tximeleten %24), eta 

2.500-3.000 erle espezie (munduko %10). Peruko 

Amazonian, 2 kilometro koadroko eremuan, 300 

zuhaitz espezie aurkitu dira hektareako, 630 orno-

dun espezie (353 hegazti), 232 tximeleta espezie 

eta, hauxe bai biodibertsitatea, 5.000 intsektu es-

pezie zuhaitz bakar batean.

Historian zehar, Amazonian presio handiak izan 

dira inguru hura populatzeko eta kolonizatzeko, be-

reziki Brasilen, baina oraindik ere eremu hartako 

basoen % 80tik gora ondo gordetzen da, gizakien 

esku-hartze handirik gabe.

Brasilgo Amazoniak 5 milioi km2 inguru har-

tzen ditu, herrialde osoaren %60 ia eta Amazonia 

osoaren %67. Estimazioen arabera, 21 milioi pert-

sona inguru bizi da Brasilgo Amazonian (batez ere 

Zientzia 
kudeaketara 

aplikatua 
Amazonian

1 Amazoniari buruzko zenbakiak hainbat iturritatik hartu dira, eta Aragónek bildu ditu (2007a).
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hiriguneetan); hau da, Brasilgo biztanleen %12 eta 

ingurune hartako biztanleen %72 (Aragón, 2005).

 

hegoa/hegoa garapen iraunkorrerako 

lankidetzako unesCo katedra

UNITWIN eta UNESCO Katedren Programa 1992an 

sortu zuen UNESCOren Biltzar Nagusiak bere 26. 

saioan2. Programaren helburu nagusia da ikerketa 

eta prestakuntza bultzatzea eta horretarako goi-

mailako hezkuntza-erakundeetan UNESCO Kate-

drak eta UNITWIN sareak sortzea. Hala, komuni-

tate akademikoari UNESCOren afiliatu bihurtzeko 

aukera ematen zaio, era horretara, UNESCOren 

helburu estrategikoak lortzeko eta Milurtekoko 

Garapen Helburuak iristeko ahaleginean zuzenean 

lagun dezan. 2009ko maiatzera arte, 638 UNESCO 

Katedra eta 60 UNITWIN sare zeuden; 70 esparru 

hartzen zituzten katedra eta sare horiek guztiek, 

eta 126 herrialdetan 770 erakunde barnebiltzen. 

Proiektu gehienak sektore artekoak eta diziplina 

artekoak dira eta UNESCOko sektore gehienak 

hartzen dira aintzat: Hezkuntza, Natura Zientziak, 

Gizarte eta Giza Zientziak, Kultura eta Komunika-

zioa eta Informazioa. Egoitzaz kanpoko bulegoek, 

institutuek eta zentroek modu aktiboan hartzen 

dute parte proiektuetan. Hala, UNITWIN/UNESCO 

Katedrak proiektuek frogatu dute erabilgarriak dire-

la hezkuntzako programa berriak abiatzeko, gogoe-

taren eta ikerketaren bidez ideia berriak sortzeko, 

eta egungo unibertsitate-programak sendotzeko 

eta aberasteko, kultura-aniztasuna errespetatuz, 

betiere.

Batzorde Eragileak jarraibide estrategiko berri-

tuak mamitu zituen 176. saioan, 2007ko apirilean, 

eta, besteak beste, zehaztasun hauek onartu zi-

tuen: (1) UNESCO Katedren eta UNITWIN sareen 

eginkizun bikoitza: alde batetik ‘jakintzaren tanke’ 

izatea eta, bestetik, ‘zubien sortzaile’ izatea, 

irakaskuntza-munduaren, gizarte zibilaren, tokiko 

komunitateen eta politikak formulatzearen artean; 

(2) UNESCO Katedra eta UNITWIN sare berriak 

UNESCOren lehentasunekin uztartzeko beharra, 

erakundearen 2008-2013 Epe Ertainerako Estra-

tegian zehaztutakoari jarraituz; (3) Iparra-Hegoa, 

Hegoa-Hegoa eta Iparra-Hegoa-Hegoa lankidetza 

sendotzearen garrantzia; (4) eskualde eta azpies-

kualde mailan bikaintasun- eta berrikuntza-poloak 

sortzeko aukerak, eta (5) sareen eta aliantzen dina-

mismoa sendotzeko premia.

Paráko Unibertsitate Federalak sortu zuen He-

goa-Hegoa Garapen Iraunkorrerako Lankidetzako 

UNESCO Katedra Belém-en (Brasil), 2006an, eza-

guera zientifikoak garatzea eta Hegoa-Hegoa gara-

pen iraunkorrerako lankidetza hobetzea helburut-

zat hartuta. Helburu horri begira, hasiera-hasieratik 

Katedraren asmoa beti izan da goi-mailako hezkun-

tzarekin, ikerketarekin eta dokumentazioarekin 

loturiko jarduerak eta aliantzak egitea, bereziki 

zenbait gai garrantzitsu ardatz hartuta; hala nola 

biztanleria eta ingurumena Amazonian eta tropiko 

hezeetan, eta biosfera-erreserbak.

Paráko Unibertsitate Federala (Brasil) 1957. 

urtean sortu zen, eta gaur egun herrialdeko uni-

bertsitate publiko handienetakoa da. Graduatu 

aurreko eta graduondoko 30.000 ikasle inguru ari 

dira ikasketak egiten unibertsitate horretan be-

rrogeitik gora jakintza-eremutan. Azken 30 urteo-

tan, unibertsitateak sendotu egin du nazioarteko 

lankidetza Amazoniako herrialdeetako goi-mailako 

hezkuntza-erakundeekin eta, besteak beste, Ama-

zoniako Unibertsitateen Elkartearen (UNAMAZ) 

sorrera sustatu zuen 1987an. Gaur egun Amazo-

niako zortzi herrialdetako 50 kide baino gehiago 

ditu elkarteak. 1992ko ekainean, Río de Janeiron 

Ingurumenari eta Garapenari buruzko Nazio Ba-

tuen Munduko Biltzarra izan eta, biharamunean, 

Ingurumen aldetik Ingurune Tropikal Hezeen Ga-

rapen Sozioekonomiko Egokiari buruzko Biltzarra 

2 UNITWIN/UNESCO Katedrak programari buruzko informazio gehiago jasotzeko, kontsultatu UNESCO (2009ab); handik aterea da hemen aurkeztutako informazioa.
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izan zen Manaos-en (Brasil). Huraxe izan zen Rioko 

Biltzarraren ondoren jarraipeneko lehen bilera. 

UNAMAZ elkarteak antolatu zuen Biltzarra, eta ho-

nako beste erakunde hauek izan ziren babesle eta 

laguntzaile: UNESCOren Gizakia eta Biosfera Pro-

grama (MAB), Zientzien Hirugarren Munduko Aka-

demia (TWAS), Amerikako Estatuen Erakundea 

(OEA) eta nazioarteko eta Brasilgo bertako beste 

erakunde eta organismo batzuk. 28 herrialdetako 

zientzialariek eta erakundeek hartu zuten parte 

biltzarrean. Manaoseko Biltzarraren emaitzetako 

bat izan zen Tropiko Hezeetan Ingurumen aldetik 

Garapen Sozioekonomiko Egokiari buruzko Hegoa-

Hegoa Lankidetza Programaren formulazioa. Ha-

rrezkero, UNESCOren, Nazio Batuen Unibertsita-

tearen (UNU) eta Zientzien Hirugarren Munduko 

Akademiaren (TWAS) ekimen moduan abiarazi da 

programa. UNESCOren Zientzia Ekologikoen eta 

Lurrari buruzko Zientzien Sailean (MAB Programa), 

Parisen, du egoitza egitasmoak. Programak oina-

rrizko bi ardatz ditu lanerako: alde batetik, baliabi-

de naturalak modu iraunkorrean erabiltzeari begira 

ikerketa, prestakuntza eta kudeaketa arloetan to-

kiko erakundeak nola indar daitezkeen identifika-

tzen laguntzea; eta, bestetik, helburu horri begira 

egokiak izan daitezkeen ekintzak gomendatzea. 

Horrez gain, programak hainbat neurri hartu ditu 

informazioaren eta ikerketaren emaitzen trukea 

hobetzeko, bereziki biodibertsitatearen kontser-

bazioari eta erabilera iraunkorrari loturiko gaietan. 

Orobat, konparazio-ikerketaren ezaguerak zabal-

tzeko lanean ere jardun du programak, argitalpe-

nen eta datu-baseen sareen bidez funtsean. Eta 

zientzialarien eta adituen trukea areagotzen ere 

egin du ahalegina  (Clüsener-Godt, 2004).

Hegoa-Hegoa Garapen Iraunkorrerako Lan-

kidetzako UNESCO Katedrak UNESCO/TWAS/

UNUren Hegoa-Hegoa Lankidetza Programaren 

printzipioei jarraitzen die. Belémen, Paráko Uni-

bertsitate Federaleko Amazoniako Goi-mailako 

Ikasketen Nukleoan (NAEA) egiten du lan Kate-

drak. 1972an sortua, prestakuntza aurreratuko 

diziplina arteko institutua da NAEA (maisutza eta 

doktoretza). Garapen iraunkorra kontzeptua eta ga-

rapen iraunkorraren aplikazioa tropiko hezeetan, bi 

horiek dira funtsean ikerketaren eremu nagusiak. 

Hainbat zientzia-esparrutako eta nazionalitatetako 

22 doktorek osatzen dute institutua. Amazoniako 

herrialde guztietako 300 master (1977an sortutako 

programa) eta 100 doktore (1994an sortutako pro-

grama) baino gehiago atera dira orain arte NAEA-

tik. Ikerketa-gai nagusiak hauek dira: ekologia, ga-

rapena, zientzia politikoa eta biztanleriaren gaineko 

ikerketak.

amazoniako Biosfera erreserbak

Biosfera-erreserbak (BE) 1976an eratu ziren, 

UNESCOren MAB Programaren testuinguruan. 

Dibertsitate biologikoa kontserbatzearen eta per-

tsonen ongizate sozioekonomikoaren arteko har-

moniazko hartu-emana sustatzeko eta erakusteko 

ekosistema moduan sortzen dira BEak; lurreko, 

itsasertzeko eta itsasoko ekosistema moduan. 

Hartu-eman hori sustatzeko tresnak eta bitarte-

koak, berriz, ikerketa, hezkuntza, ikuskatzea, gai-

tasunak sortzea eta parte-hartzezko kudeaketa 

dira (UNESCO, 2008). Leku jakinetan mamitutako 

garapen iraunkorreko ekimenak dira biosfera-erre-

serbak; bakoitzaren barruan hainbat kontserbazio-

unitate eta eremu babestu egon daitezke, eta era 

askotako eragileen parte-hartzearekin kudeaketa-

estrategiak integratzen dira. Eragile horien artean 

hauek daude: bertako herritarrak, sektore pribatua, 

gobernua, GKEak eta zientzialarien komunitatea. 

Alde horretatik, BE-en esperientzia aktiboa garran-

tzitsua izan da lau hamarkada hauetan munduan 

garrantzitsuak diren hainbat eremutan kontserba-

zio- eta garapen-proiektuak gauzatzeko; Amazo-
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nian, esaterako. Izan ere, baliabide naturalen alde-

tik ingurune aberatsa izan arren, eskualde hura ez 

dago oso garatua eta gizarteko sektore zabalak bizi 

dira pobrezian.

Gaur egun 553 biosfera-erreserba daude 107 

herrialdetan (2009). Horietatik hamar Amazo-

nian daude erabat edo partzialki: (1) Manu (Peru), 

1977an sortua, (2), Pilón-Lajas, 1977an sortua, 

eta (3) Beni, 1986an sortua (Bolivia); (4) El Tuparro 

(Kolonbia), 1979an sortua; (5) Yasuní, 1989an sor-

tua, (6) Sumaco, 2000. urtean sortua eta (7) Poda-

corpus - El Cóndor, 2007an sortua (Ekuador); (8) 

Orinoko-Casiquiare, 1993an sortua; (9) Orinokoko 

Delta, 2009an sortua (Venezuela) eta (10) Erdialde-

ko Amazonia (Brasil), 2001ean sortua.

 

unesCo katedren eta biosfera-

erreserben arteko aliantzak 

amazonian

Nazio Batuek Río de Janeiron 1992an egin zuten 

Ingurumenari eta Garapenari buruzko Biltzarrak 

(CNUMAD) kontzeptu paradigmatiko bat hartu 

zuen ardatz: garapen iraunkorra. Eta, era horretara, 

ordura arte elkarren kontrako ziren bi hitz uztartu 

zituen: garapena eta ingurumena zaintzea. Bata 

ezin zitekeen izan bestea gabe.

«Gaur egungo beharrak asetzen dituen ga-

rapena eta etorkizuneko belaunaldiek berenak 

asetzea baldintzatzen ez duena da garapen 

iraunkorra. Funtsezko bi kontzeptu biltzen ditu: 

batetik, ‘beharren’ kontzeptua, bereziki mun-

duko txiroenen funtsezko beharrak, premiaz le-

henetsi beharrekoak; eta bestetik, mugen ideia, 

teknologiaren estatuak eta gizarte-antolaketak 

ingurumenaren gain eta egungo eta etorkizu-

neko beharrak asetzeko haren ahalmenaren 

gain ezarritako mugen ideia» (Our Common 

Future).

Gaur egun, ikuspegi teorikoa edozein izanik 

ere, guztiak bat datoz kontzeptu horrek molde be-

rriak ekarri zituela baiestean: natura ulertzeko eta 

gizakiak elkarren artean eta ingurumenarekin erla-

zionatzeko molde berriak. Erronka horri erantzute-

ko, muturreko neurriak behar dira maila guztietan, 

baita etikaren, berrikuntzaren eta beharrezko eza-

gueren mailan ere; hau da, pertsonak bide egokira 

gidatzeko aukera ekarriko duen ezaguera behar da; 

bakean, ingurumenaren babesean, balio unibertsa-

letan eta giza ongizatean oinarrituko diren beste-

lako jokabide batzuk sortzeko eta bultzatzeko eza-

guera.

Era berean, Goi-mailako Hezkuntzari buruzko 

UNESCOren Munduko Biltzarrak (CMES) (Paris, 

1998) beste kontzeptu bat sortu zuen gaur egun-

go eta etorkizuneko belaunaldientzat, egokitasuna 

kontzeptua, hori ere aurrekoa bezain paradigma-

tikoa:

«Gizarteak erakundeetatik espero duena 

eta erakundeek egiten dutena zenbateraino 

bat datorren, horren arabera ebaluatu behar da 

goi-mailako hezkuntzaren egokitasuna. Horre-

tarako arau etikoak, inpartzialtasun politikoa, 

kritikarako ahalmena behar da eta, aldi berean, 

gizartearen arazoekin eta lan-munduarekin lo-

tura handiagoa. Eta epe luzerako jarraibideak 

helburu eta behar sozialetan mamitu behar 

dira. Hain zuzen, helburu eta behar horien ar-

tean daude kulturak errespetatzea eta inguru-

mena babestea» (UNESCO, 1998, 6. artikulua, 

23). 

            

Gaur egun, denak bat datoz uste horretan ere: goi-

mailako hezkuntza eta hezkuntza horrek gizartean 

duen eginkizuna definitzeko beste molde bat be-

hartu zuela kontzeptu horrek.

Bi hitzak bata bestearen ondoan jarrita, begien 
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bistakoa da goi-mailako hezkuntzak egokia izan be-

har duela, garapen iraunkorra lortzeko bidean eragi-

nik izatekotan; hau da, kalitatezko hezkuntza, esku-

ragarria eta arduratsua. Erronka horri aurre egiteko 

ere muturreko neurriak behar dira maila guztietan; 

etikan, edukietan, metodoetan, administrazioan, 

baliabideetan eta lankidetza-ekimenetan, besteak 

beste. Erronka horiek sendotzera datoz UNESCO-

ren eta Nazio Batuen beste organismo batzuen na-

zioarteko biltzar nagusiak; Goi-mailako Hezkuntzari 

buruzko 2009ko Munduko Biltzarra, esaterako.

Biosfera Erreserbak eta UNESCO Katedrak 

UNESCOren bi programa dira; biek antzeko misio-

ak dituzte eta bi-biek garapen iraunkorra eta goi-

mailako hezkuntzaren egokitasuna dituzte oinarri. 

Antzekotasun horiei esker bi programek ahalmen 

handia dute sinergiak sortzeko, aliantzak sendo-

tzeko, berrikuntzak sustatzeko eta Amazonian 

garapen iraunkorreko programak aitzinatzeko gai 

diren ekimenak bultzatzeko. Nazioarteko hainbat 

biltzarretan nabarmendu da Biosfera Erreserbei 

eta UNESCO Katedrei loturiko ekimenak susta-

tzeko beharra; hala nola, Ekosistema Tropikal He-

zeei buruzko UNESCOren Nazioarteko Biltzarrean 

(Kandi, Sri Lanka, 2006), Biosfera Erreserben 

Munduko III. Biltzarrean (Madril, 2008), Garapen 

Iraunkorrerako Hezkuntzaren Hamarkadari buruzko 

UNESCOren Munduko Biltzarrean (Bonn, 2009), 

MAB Programaren Nazioarteko Kontseiluaren 21. 

bileran (Jeju, Korea, 2009), eta Biosfera Erreserbei 

eta UNESCO Katedrei buruzko lantegian (Urdai-

baiko Biosfera Erreserba, Euskal Herria, Espainia, 

2009).

Hegoa-Hegoa Garapen Iraunkorrerako Lanki-

detzako UNESCO Katedraren lehentasunetako 

bat da Amazonian erabat edo partzialki kokatu-

tako hamar biosfera-erreserbekin eta haien ar-

tean aliantzak sortzea eta indartzea. Xede horre-

kin egin dira nazioarteko lantegiak hainbat hiritan 

biosfera-erreserbetako kudeatzaile, akademiko 

eta ikertzaileekin: Georgetown-en (Guyana, 

2006), Belémen (Brasil, 2007) eta Cuzco-n (Peru, 

2008), hain zuzen. Katedrak berak antolatzen eta 

koordinatzen ditu lantegiak eta, besteren artean, 

hauek dira helburuak: (1) erreserbetako kudea-

tzaileen arteko hartu-emana bultzatzea, elkarren 

esperientzietatik ikasteko eta lankidetza-jardue-

rak bideratzeko; (2) hainbat eragileren parte-har-

tzea biosfera-erreserbak abiarazterakoan eragina 

duten gaien aurkezpenetan eta eztabaidetan; (3) 

herrialdeko bertako eta nazioarteko organismoen 

parte-hartzea ekitaldiak babesten; (4) biosfera-

erreserben eraginak eta emaitzak zabaltzea; (5) 

elkarrekin egiteko jarduerak eta Katedrak koor-

dinatutako proiektuak mamitzea eta gauzatzea; 

(6) biosfera-erreserbetara bisitak egitea. Elkarlan 

horren emaitza garrantzitsuetako bat dira han-

hemen sortzen ari diren proiektu bateratuak: 

esaterako, argitalpenak, ekitaldiak eta informa-

zio-trukeak, Amazoniako garapen iraunkorrarekin 

eta biodibertsitatea kontserbatzearekin loturiko 

ekimenak guztiak ere. MAB Programak Jeju 

hirian eginiko bileran (Korea, 2009), UNESCO 

Katedren bidez, lankidetzarako memorandum 

bat sinatu zuten Paráko Unibertsitate Federalak 

(Brasil), Kinshasako Unibertsitateak (Kongoko 

Errepublika Demokratikoa) eta Indonesiako MAB 

Programak, zientziaren eta goi-mailako hezkun-

tzaren arloan lankidetza sendotzeko eta Tropiko 

Hezeetan Biosfera Erreserben eta UNESCO 

Katedren arteko lanerako lokarriak sustatzeko. 

Amazoniako itsasertzean eta Marajó uhartean 

beste biosfera-erreserba bat sortzeko ahale-

ginean ere ari da laguntzen Katedra, Garapen 

Iraunkorrari eta Ingurumen Hezkuntzari buruzko 

UPV/EHUko UNESCO Katedraren eta Urdaibaiko 

Biosfera Erreserbaren (Euskal Herria, Espainia) 

esperientziari jarraituz.
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ondorioak

Garapen-bidean diren herrialdeetan, ekosistemak 

kontserbatzeko ekimenen joera da paisaiek ekologia 

aldetik dituzten balioetan oinarritzea. Sarritan, kon-

tzeptu horiek ez dira bertako herritarrengandik sor-

tuak, eta ez datoz bat haien biziraupen-beharrekin; 

behar gorriekin, askotan. Kontserbazioaren eta ga-

rapenerako helburuen artean sor daitekeen gatazka 

edo jada sortu den gatazka gainditzeko ahaleginaren 

bidetik sortu ziren kontserbaziorako eta garapene-

rako proposamen bateratuak. Ekosistema jakin ba-

tzuk kontserbatzeko eskakizuna eta bertako herrita-

rren bizitza-kalitate onari eusteko beharra uztartzea 

da proposamen horien helburua.

Ideia kontserbazionisten ikuspegia aldatu egin 

da eta paradigma berri bat sortu da, kontserbazioa 

eta garapena elkarren mendeko prozesutzat hartzen 

dituen paradigma, eta testuinguru horretan BEak 

eredu egoki bihurtu dira. Kontserbazio-unitateak, oro 

har, lagungarri izan dira Latinoamerikan ingurumena 

hondatzea arintzeko. Brasilgo Amazonian, esaterako, 

deforestazioa nabarmen txikiagoa da kontserbazio-

unitateetan eta indigenen lurraldeetan, haietatik 

kanpo baino (Aragón, 2007b). Alabaina, gaia sakon 

ikertu dutenek ohartarazi dute eremu horiek presio 

handia jasaten ari direla, eta horren erakusgarri dira 

egur-ustiaketa ilegalerako, meatzaritzarako, nekaza-

ritza estentsiborako eta beste jarduera suntsitzaile 

batzuetarako eremu haietan gertatzen ari diren inba-

sioak eta horiei loturiko liskar gero eta ugariagoak. 

Eremu horietako interes ugarien ondorio dira, hein 

handi batean, gatazka eta liskar horiek. Beraz, ingu-

rumena kontserbatzeko ekimenetara engaiatu eta 

bildu behar dira pertsonak; horretan ados dira denak 

gaur egun. Ez da kontserbaziorik izango herritarren 

biziraupenerako beharrak zaintzen ez badira, hala 

eremu babestuen barruan nola kanpoan. Areago, 

pertsonek izan behar dute kontserbaziorako eta ga-

rapenerako ekimen guztien ardatz. Esperientziak eta 

ikerketa zientifikoek erakutsi dute ingurumena eta 

garapena ekuazioa ez dela modu berdinean ebaz-

ten, eta ingurumenari arreta handiagoa jartzen zaiola 

pertsonei baino. Amazonian garrantzi handikoak dira 

ingurumenari loturiko gaiak, baina ingurumenean ja-

rri den gehiegizko arretaren ondorioz, itzalean geratu 

dira gizarte-zientzien eta giza zientzien ekarpenak, 

eta ekarri horiek baliotsuak izan daitezke eskualdeko 

dinamika sozioekonomikoa, demografikoa eta kultu-

rala ulertzeko, bai eta zientzia gizartearen mesedetan 

erabiltzeko ere. Ekarpen horiek, bistan da, garrantzi-

tsuak izan daitezke zientziaren eta gizarteak aurrean 

dituen arazo sinpleak eta konplexuak konpontzean 

zientziak izan ditzakeen aplikazioen artean egiazko 

zubiak eraikitzeko.

UNESCO Katedrak eta Biosfera Erreserbak oso 

lagungarri izan daitezke aliantza sendoen bidez ara-

zo horiek gainditzeko. Ingurumenari eta garapena-

ri loturiko gai zehatzak ikertuz, UNESCO Katedren 

helburua da zientziaren hainbat diziplina modu era-

ginkorrean lotzea, politikak formulatzeko ezagueren 

oinarria bultzatzeko. Garapen iraunkorreko UNESCO 

Katedrak tokian tokiko baldintza ekologiko, kultural, 

ekonomiko eta sozialen arabera mamitu dira, eta 

garapen iraunkorrari buruzko erabakiak hartzeko iker-

keta-ekintza eta lehentasun espezifikoak susta tzea 

da haien betebeharra: hezkuntza-estrategiak edo 

ikerketa zientifikorako estrategiak, garapen tekno-

logikorako estrategiak, ingurumenari buruzko nego-

ziazio-prozesuak, edo gai horiei loturiko informazio- 

eta komunikazio-estrategiak. Gizarte-eragileen talde 

batzuen eta besteen arteko elkarrizketa emankorre-

rako gunea izatea da Katedrek beren gain hartutako 

eginkizunetako bat, eta, alde horretatik, funtsezkoa 

da diziplina anitzeko ikuspegia bultzatzea, jakintza 

garatzeko bidean dauden oztopoak gainditzeko. Gi-

zarte-zientzien, zientzia zehatzen eta natura-zientzien 

arteko ezinbesteko elkarrizketan ezarri beharrekoa 

da bereziki ikuspegi hori.
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