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ESPEZIEEI BURUZKO INFORMAZIOA PLINIAN COREN ESPORTATZEA 

1 Plinian Core  
Plinian Core espezieei buruzko informazioa partekatzera eta elkarreragingarri bihurtzera 
bideratutako estandarra da. Espezieei buruzko informazioa taxonekin (edozein 
mailatakoak) lotutako propietate eta ezaugarri oro da, deskribapenak, nomenklatura, 
kontserbazio-egoera, kudeaketa, historia naturala eta abar barne. Beraz, Plinian 
Coreren estaldura deskribapen taxonomikoetatik haratago doa. 
Plinian Core-n elementuak tipotzat definitzen diren terminoetan taldekatzen dira. Tipoak 
sinpleak izan daitezke, beste elementurik ez duten elementuak bakarrik badituzte; edo 
konplexuak, beste elementu batzuk dituzten elementuak badituzte. 
Tipo bakunek testu-formatuko informazioa dute (egituratu gabea), eta tipo konplexuek 
informazioa modu egituratuan antolatzen dute, hiztegi kontrolatuak erabiliz. 

2 Informazioa deskargatzea Euskadiko 
Naturari buruzko Informazio Sisteman 

GBIF sarean garatutako eredu abstraktutik abiatuta, Eusko Jaurlaritzak Euskadiko 
Naturari buruzko Informazio Sisteman sartu den aplikazio-profil bat inplementatu du. 
Aplikazio-profil hori eredu malgua da, eta tipo sinpleak nahiz konplexuak barne hartzen 
ditu, mota bakoitzerako informazioa gehiago edo gutxiago xehatzeko aukerarekin. 
Horrela, informazioa egituratu gabe (testu deskribatzaileak) eta/edo egituratuta sar 
daiteke, komeni denaren arabera, hiztegi kontrolatuak1 erabiliz, eta, horri esker, 
informazioa sistematizatu daiteke, datuen ustiapena errazteko. 
Espezieei buruzko informazioa bilaketa baten emaitzan oinarrituta deskargatzen da 
sisteman, Plinian Core terminoak dituen csv fitxategi batean. 

                                                 
1 Sisteman erabilitako hiztegi kontrolatuak hemen ikus daitezke: Euskadiko Naturari buruzko 
Informazio Sistema 

https://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/ac84aBuscadorWar/vocabulario?locale=eu
https://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/ac84aBuscadorWar/vocabulario?locale=eu
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Deskargako csv fitxategia ez da berehala sortzen. Posta elektronikoko helbide bat 
aurkeztu behar da hori eskatzeko. 

 
Deskarga prest dagoenean, abisu-mezu elektroniko bat bidaltzen da: 

 
Deskargarako urla bakarra da. Erabilitako bilaketa-iragazkiak, aurkitutako espezieen 
kopurua eta fitxategia deskargatzeko botoia barne hartzen ditu. Botoia 10 egunez 
egongo da aktibo. Epe hori igarota, deskargatzeko botoia desagertu egingo da. 
 
 

Kosturik gabe, baina erantzukizunekin 
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3 Euskadiko Naturari buruzko Informazio Sisteman erabilitako Plinian Core 
terminoak 

TIPOA TIPO BANAKATUA DESKRIBAPENA TERMINOAK 

BaseElementsType - Taxoi-kodea. Taxon 
bakoitzak modu 
unibokoan identifikatzen 
du taxon-kode baten bidez. 

 TaxonRecordID 

 

RecordMetadataType - Hizkuntza. Informazioa 
erakusten den hizkuntza. 
Gaztelania (es) edo euskara 
(eu) izan daiteke. 

 

 Language 

- Informazioaren hartzaileak. 
Informazioa publiko 
orokorrari zuzenduta dago, 
baina interesgarria izan 
daiteke ere adituentzat eta 
agintari publikoentzat. 

 TargetAudiences 

- Bertsioa. Bertsio publikoak 
baino ez dira argitaratzen. 

Bertsio nagusi bakoitzak 
(Major) identifikatzaile 
bakarra du. 

 Version 
o Major 

https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/BaseElementsType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/RecordMetadataType


 

 

ESPEZIEEI BURUZKO INFORMAZIOA PLINIAN COREN ESPORTATZEA 

5
 

TIPOA TIPO BANAKATUA DESKRIBAPENA TERMINOAK 

- Berrikuspena. Sortzaileak 
eta argitalpen- eta sorkuntza-
datak. 

 Revision 
o associatedParty 
o pubDate 
o created 

NomenclatureAndClassificationType - Taxonaren izena. 
Onartutako izen zientifikoa 

 TaxonRecordName 

- Sinonimoak  Synonyms 

- Izen arruntak. Izenak 
aukeratutako hizkuntzan 
erakusten dira: gaztelaniaz 
(es) edo euskaraz (eu) 

 CommonNames 

- Hierarkia taxonomikoa: 
erreinua, filoa, klasea, 
ordena, familia, generoa, 
epiteto espezifikoa, epiteto 
azpiespezifikoa, maila 
taxonomikoa eta goiko 
sailkapena. 

Gainera, taxonaren 
informazioari erantsitako 
oharrak erakusten dira. 

 Hierarchy 
o kingdom 
o phylum 
o class 
o order 
o family 
o genus 
o specificEpithet 
o infraspecificEpithet 
o taxonRank 
o higherClassification 

 MiscDetails 

TaxonomicDescriptionType  Taxonaren deskribapen 
laburra, hizkuntza tekniko 
erraz batean aurkeztua, 
espeziea gertuko beste 
batzuetatik edo antzekoetatik 
bereizteko. 

Erabilitako identifikazio-
gakoak ere erakusten dira. 

Testu-bloke gisa. 

 BriefDescription 

 IdentificationKeys 

https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/NomenclatureAndClassificationType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/TaxonomicDescriptionType
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TIPOA TIPO BANAKATUA DESKRIBAPENA TERMINOAK 

NaturalHistoryType - Historia naturala. 
Taxonaren deskripzio-
informazio garrantzitsuena. 
Testu-bloke gisa. 

 NaturalHistoryUnstructured 

LifeFormType Forma biologikoa. Itxura 
orokorra: tamaina, forma, 
etab. 

Testu-bloke gisa (egituratu 
gabeko informazioa) edo 
informazio egituratu gisa 
(banakatua) ager daiteke, 
hiztegi kontrolatuekin. 

 LifeFormUnstructured 

 LifeFormAtomized 

LifeCycleType Bizi-zikloa. Organismo 
batek, zigoto ernalduetatik 
ugalketetaraino, 
ondorengotzaren 
sorkuntzarekin amaitzen den 
ugalketaraino, edo 
organismo batek igarotzen 
dituen etapen sekuentzia. 

Testu-bloke gisa (egituratu 
gabeko informazioa) edo 
informazio egituratu gisa 
(banakatua) ager daiteke, 
hiztegi kontrolatuekin. 

 LifeCycleUnstructured 

 LifeCycleAtomized 

ReproductionType Ugalketa. Ondorengotza 
sortzeari buruzko datu 
guztiak.  

Testu-bloke gisa (egituratu 
gabeko informazioa) edo 
informazio egituratu gisa 
(banakatua) ager daiteke, 
hiztegi kontrolatuekin. 

 ReproductionUnstructured 

 ReproductionAtomized 

https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/NaturalHistoryType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/LifeFormType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/LifeCycleType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/ReproductionType
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TIPOA TIPO BANAKATUA DESKRIBAPENA TERMINOAK 

AnnualCyclesType Urteko zikloak. Urte sasoi 
berean behin eta berriz 
gertatzen diren eta urtaroko 
eta urte arteko klima-
aldaketen eragina duten 
aldaketen edo gertaeren 
multzoa. Adibidez: ugalketa, 
loratzea, fruituak ematea, 
intsektuak agertzea, etab. 
Fenologia ere esaten zaio, 
landareetan batez ere. 

Testu-bloke gisa (egituratu 
gabeko informazioa) edo 
informazio egituratu gisa 
(banakatua) ager daiteke, 
hiztegi kontrolatuekin.  

 AnnualCyclesUnstructured 

 AnnualCyclesAtomized 

FeedingType Elikadura. Banakoaren 
eta/edo haren ondorengoen 
garapenerako eta 
mantenurako elikagaien 
hornidurari buruzko 
informazioa.    

Testu-bloke gisa (egituratu 
gabeko informazioa) edo 
informazio egituratu gisa 
(banakatua) ager daiteke, 
hiztegi kontrolatuekin. 

 FeedingUnstructured 

 FeedingAtomized 

BehaviorType Portaera. Egoera jakin 
batean organismo batek 
egindako erantzun, erreakzio 
edo mugimenduak.  

Testu-bloke gisa (egituratu 
gabeko informazioa) edo 
informazio egituratu gisa 

 BehaviorUnstructured 

 BehaviorAtomized 

https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/AnnualCyclesType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/FeedingType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/BehaviorType
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TIPOA TIPO BANAKATUA DESKRIBAPENA TERMINOAK 

(banakatua) ager daiteke, 
hiztegi kontrolatuekin. 

InteractionsType Elkarrekintzak. Elkarrekiko 
ekintzak edo eraginak. 

Testu-bloke gisa (egituratu 
gabeko informazioa) edo 
informazio egituratu gisa 
(banakatua) ager daiteke, 
hiztegi kontrolatuekin. 

 InteractionUnstructured 

 InteractionAtomized 

MigratoryType Migrazioak. Animalia-
populazio oso baten edo zati 
baten mugimendu 
erregularra, oro har 
urtaroaren araberakoa, 
eremu jakin batetik eta 
harantz, denbora-aldi 
aldakorretan gerta 
daitekeena eta belaunaldi bat 
baino gehiago tartean sar 
daitekeena.   

Testu-bloke gisa (egituratu 
gabeko informazioa) edo 
informazio egituratu gisa 
(banakatua) ager daiteke, 
hiztegi kontrolatuekin. 

 MigratoryUnstructured 

 MigratoryAtomized 
o Causes 
o Patterns 
o Routes 
o SeasonUnstructured 
o SeasonAtomized 

EcologicalSignificanceType Garrantzi ekologikoa. 
Espezieak ekosistemetan 
duen zeregina. Elikadura-
kateetan duten posizioa, 
ekosistemen zerbitzuak edo 
bioadierazle gisa duten 
erabilera. 

Testu-bloke gisa (egituratu 
gabeko informazioa) edo 

 EcologicalSignificanceUnstructured 

 EcologicalSignificanceAtomized 

https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/InteractionsType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/MigratoryType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/EcologicalSignificanceType
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TIPOA TIPO BANAKATUA DESKRIBAPENA TERMINOAK 
informazio egituratu gisa 
(banakatua) ager daiteke, 
hiztegi kontrolatuekin. 

MiscDetailType Informazio gehigarria. 
Taxonaren historia naturalari 
buruzko beste informazio 
batzuk. 

 MiscDetails 

EnvironmentalEnvelopeType Ingurumen-baldintzak. 
Ingurumen-baldintzen 
artean, espezieak bizirik 
iraun dezakeela uste da; hau 
da, bere ingurumen-
baldintzak bete ahal izateko. 

Testu-bloke gisa (egituratu 
gabeko informazioa) edo 
informazio egituratu gisa 
(banakatua) ager daiteke, 
hiztegi kontrolatuekin. 

 EnvironmentalUnstructured 

 EnvironmentalEnvelopeAtomized 

InvasivenessType - Inbasio-ahalmena. 
Ekosistemak, habitatak eta 
espezieak mehatxa 
ditzaketen espezie exotiko 
inbaditzaileei buruzko 
informazioa. Testu-bloke 
gisa. 

 InvasivenessUnstructured 

InvasivenessAtomizedType Hiztegi kontrolatuen bidez, 
honako hauek hauta 
daitezke: 

- Garraio-
mekanismoa 
(bektorea) 

- Inpaktu-
mekanismoa 

- Eraginaren emaitza  

 Vector 

 WhatImpact 

 ImpactMechanism 

 ImpactTarget 

https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/MiscDetailType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/EnvironmentalEnvelopeType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/InvasivenessType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/InvasivenessAtomizedType
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TIPOA TIPO BANAKATUA DESKRIBAPENA TERMINOAK 

IUCN: 
http://www.iucngisd.org/gisd/  

HabitatAndDistributionType - Habitata eta banaketa. 
Taxonaren habitatari eta 
banaketari buruzko 
informazioa. Testu-bloke 
gisa. 

 HabitatAndDistributionUnstructured 

HabitatsType Habitata. Habitatari buruzko 
informazioa, hiztegi 
kontrolatuekin. 

 HabitatAtomized 

DistributionType Banaketa. Taxonaren 
banaketari buruzko 
informazioa. Testu-bloke 
gisa. 

 DistributionUnstructured 

EndemicType Endemismoa. Taxon bat 
lurralde jakin batean soilik 
bizi dela eta ezin dela beste 
inon aurkitu adierazten du. 
Egituratua (banakatua), 
hiztegi kontrolatuekin. 

 EndemicAtomized 

DemographyAndThreatType - Demografia eta mehatxua. 
Taxonaren alderdi 
demografikoei eta 
kontserbazio-egoerari 
buruzko informazioa. Testu-
bloke gisa. 

 DemographyAndThreatUnstructured 

TerritoryType Lurraldea. Informazioa, 
ornodunekin lotutakoa batez 
ere, banakoaren edo 
taldearen lurralde-
hedapenari buruzkoa, bere 
jardueren arabera (elikadura, 
apareamendua, etab.). 

 TerritoryUnstructured 

http://www.iucngisd.org/gisd/
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/HabitatAndDistributionType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/HabitatsType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/DistributionType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/EndemicType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/DemographyAndThreatType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/TerritoryType
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TIPOA TIPO BANAKATUA DESKRIBAPENA TERMINOAK 

PopulationBiologyType Populazioen biologia. 
Denboran eta espazioan, 
baita populazioen tamainan 
eta dentsitatean ere, 
izandako aldaketak 
aztertzea, baita aldaketa 
horiek eragiten dituzten 
faktoreak ere. Testu-bloke 
gisa. 

Ugaritasuna modu 
egituratuan agertzen da, 
hiztegi kontrolatuekin. 

 PopulationBiologyUnstructured 

 PopulationBiologyAtomized 

 AbundanceData 

ThreatStatusType Babes-egoerak. Taxona 
legez babesteko tresnei eta 
kategoriei buruzko 
informazioa. 

Hiztegi kontrolatuekin 
egituratuta agertzen da. 

 ThreatStatusAtomized 

 ThreatCategory 

 Authority 

 AppliesTo 

LegislationAtomizedType Taxonaren lege-babesa. 
Hiztegi kontrolatuekin 
egituratuta agertzen da. 

 LegislationAtomized 

 LegislationName 

 ProtectionLegalStatus 

 LegislationRead 

 Norm 

DirectThreatsType Mehatxu zuzenak. 
Biodibertsitate-helburuak 
suntsitzea, degradatzea 
edo/eta murriztea eragin 
duten, eragiten ari diren edo 
eragin dezaketen berehalako 
giza jarduerak edo 
prozesuak. 

 DirectThreatUnstructured 

 DirectThreatAtomized 

https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/PopulationBiologyType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/ThreatStatusType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/LegislationAtomizedType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/DirectThreatsType
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TIPOA TIPO BANAKATUA DESKRIBAPENA TERMINOAK 

Testu-bloke gisa (egituratu 
gabeko informazioa) edo 
informazio egituratu gisa 
(banakatua) ager daiteke, 
hiztegi kontrolatuekin. 

UsesManagementAndConservationType - Erabilerak, kudeaketa eta 
kontserbazioa. Testu-bloke 
gisa. 

 UsesManagementAndConservationUnstructured 

UsesType Erabilerak. Taxonak, 
folklorea barne, nola 
erabiltzen dituzten pertsonek. 
Testu-bloke gisa. 

 UsesUnstructured 

ManagementAndConservationType Kudeaketa eta 
kontserbazioa. Testu-bloke 
gisa. 

 ManagementAndConservationUnstructured 

 

https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/UsesManagementAndConservationType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/UsesType
https://github.com/tdwg/PlinianCore/wiki/ManagementAndConservationType
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