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2021eko Natur Zientzietako IV. Topaketa guztiz bat dator UEUren hiru 
helburu nagusiekin: (1) unibertsitate-mailako kalitatezko euskarazko for-
mazioa eskaintzea, (2) eskaintza hori gure gizarteko beharrei uztartzea, eta 
(3) horrelako ezagutza sortzeko eta zabaltzeko foroak eskaintzea. Pozik 

gaude, arloka profesionalekin antolatzen ditugun jardunaldiek euskara maila akademikotik 
haratago heltzeko aukera ematen baitigu. Unibertsitatean euskaraz ikasi dugunoi gero bi-
zitza akademiko edo profesionalean ere euskaraz aritzeko plaza ematen digute, gizartearen 
beharrei erantzuteko gainera. Noski, Natur Zientziekin oso lotuta daude gizartearen kezka 
handienetako batzuk: elikadura burujabetza, lehen sektorearen egoera honetan, basogintza 
eta ingurumenaren osasuna, ondare genetikoa, eta komunikabideen papera inurumen arazo 
hauen tratamenduan. Horiek dira zuen aztergaiak. Eskerrik asko topaketa antolatzen lagun-
du duzuen UEUkideei eta erakundeei. Ah, eta natur zientzialarien arteko komunitate hau 
trinkotze aldera, birtualki baino ez bada ere, segi bilduta urtean zehar ere. Eraman kontaktu, 
kezka, iritzi eta solasaldiak artizarra.eus sare sozial berrira. Aupa UEUko Natur Zientziak 
saila eta EuskalNatura taldea. Aupa 300 UEUkide horiek.

Kepa Sarasola Gabiola
Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria

Gasteizen sortutako sinbiositik tiraka, orain bi urte hasi ginen topaketa 
honi forma ematen. Nork esango zigun ia bi aldiz antolatu beharko ge-
nuela. Zorionez, hizlari leialak tarteko, egitaraua hasi eta buka mantent-
zea lortu dugu. Nafarroan izateko sortu genuen topaketa, bertako aditu eta naturzaleak 
geureganatzeko asmoz. Baina, pandemiak eraginda, Donostiara lekualdatu gara, dena hasi 
genuen tokira, etorkizunean hiri buruzagian egoteko aukera izango dugulakoan. Garai al-
drebes hauetan, inoiz baino garrantzitsuagoa da aldaketa globalaren kontzeptua lantzea eta 
barneratzea. Ingurumen arazoen errora heltzeko ezinbestekoa da gure lurraldearen goitik 
beherako ikuskatzea egitea, eta, horretarako, arreta aldaketa globalaren kalteetan jarriko 
dugu. Itsumustuka ibili gara, eta horrela jarraitzen dugu hamaika kontutan, Amazonaseko 
baso soiltzeen eta poloen urtzeen eraginekin korapilatu gara, eta ahaztu Euskal Herriko in-
gurumen arazoak. Bada begiak irekitzeko garaia, gure zilborrari so egoteko garaia. Kendu 
dezagun benda eta has gaitezen aldaketa globalaz hitz egiten; arazoez, oztopoez, eta nola ez, 
irtenbideez. Ez dugu erronka makala aurretik, baina izan dadila Natur Zientzien IV. Topake-
ta sugarra pizteko hauspoa, txikitasunetik handitasunera.

Ana Garcia del Bao
Udako Euskal Unibertsitateko Natur Zientziak 

saileko sailburua eta NZ4Tko koordinatzailea

Naturzaleak, ikerlariak, ekintzaileak eta bestelako hainbat espezie bildu ohi da natur zien-
tzien topaketetan. Aurreko edizioetan nola, hala heldu zarete laugarren honetara ere, dei 
egin arau Eureka!ra bidean jarri baitzarete. 
Aurreko jardunaldiekin alderatuta, pandemiagatik, jakina, makina bat aldaketa izanen dugu 
funtzionamenduan. Hargatik, uneoro musukoa jantzita eramatea baitezpadakoa dela gogora-
razten dizuegu, ber gisan, gorde segurtasun distantzia, mesedez. Sarrera eta irteeretan, aldiz, 
egin kasu arduradunei, bide zuzenetik eramango zaituztete. 
Gainerakoan, kaferik ez dugu izanen, mokadutxorik ere ez. Solasaldiak urrutitik eginen ditu-
gu, irribarreak ikusi beharrean hauteman, aspaldiko lagunak begirada goxoz agurtu. Bazka-
ria? Haiek bazkariak topaketetakoak… 
Hala ere, ezinezkoen itsasoan murgildu beharrean, har dezagun aintzat, gaur, hemen egotea 
garaipen txiki bat dela. Ohiko moduan, hitzaldi sorta interesgarriek blaituko gaituzte, gogoe-
ta saioak hezurretaraino busti eta mahai inguruak kontraesanez zipriztindu. Posterrak zintzi-
likatzen ere ikasi dugu gomets, lekeda edo txintxetarik gabe. 
Zientziak sekulako protagonismoa lortu duen garaietan, ehundik gora zorok natur zientziak 
izango ditugu bi egunez hizpide. Mugaz gaindi, Euskal Herriko txoko ugaritako hizlariak eta 
aldaketa globalari lotutako gaiak ditugu horretarako lanabes. 
Liburuxka honetan bildu dugu beharrezko informazioa, baita webgunean ere. Hartara, to-
paketaren inuguruko kronika, argazki galeria, laburpenak eta beste hainbat eduki zuen esku 
jarriko ditugu jardunaldien ostean. 
Horretarako, jo ezazue nztopaketa.eus izeneko webgunera. 

Antolaketa
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Ondare genetikoa, uher eta urri

Zein eragin izan ditu espezieen dibertsitate genetikoan aldaketa globalak eragindako 
espezieen desagerpen bortitzak? Zein dira aldaketa klimatikoak eragindako aldaera 
genetikoak? 

Aldaketa globalaren efektuak eta genetika erlazionatzeko tresnak eta zailtasunak 
ikusiko ditugu hitzaldi sorta honetan. Gainera, bertako espezie baten dibertsitate 
genetikoak izan duen joera eta hori hobetzeko planteatutako bi programa ere ezagu-
tuko ditugu.

Andone Estonba Recalde
Irun. Biologoa. EHUko Genetika laborategian egiten du lan. 2010etik Geno-
mic Resources-eko A ikerketa taldearen liderra da. Kontserbaziora bideratutako 
populazioen genetikan eta gaixotasunak eragin ditzaketen geneen identifika-
zioan egin du lan.

Bertako erlearen (Apis mellifera) dibertsitate genetikoa mantenzeko eta ahal izate-
kotan hobetzeko martxan jarritako bi programaren berri emango du. Alde batetik, 
Neikerrekin eta Erbel elkarteko 40 erlezainekin batera, 4 urte iraun duen hobekunt-
za genetikoko programa. Bestetik, gune natural bat egokitzeko programa. Hasibe-
rritan dago. Arabako Foru Aldundiarekin, Antoñanako herriarekin, Neikerrekin eta 
Arabako erlezain elkartearekin egingo dute lan.

Bertako erlea kontserbatzen: ikuspegi genetikoa

Landare basatiak kontserbatzeko ezinbestekoa da haien ondare genetikoa eza-
gutzea; dibertsitate genetikoa, banaketa espaziala, espezie eta populazioen plas-
tikotasun ekologikoa, egokitzeko gaitasuna... Halere, informazio hori eskasa da 
gehienetan, eta zaila da lortzen. FLORAPYR AVANCE proiektuan Pirinioetan 
kontserbatzeko premiazko landareen zerrenda osatu dugu, eta identifikatutako in-
formazio gabeziak erantzuten saiatu gara PRIOCONEX proiektuan.

Ondare genetikoa landareen kontserbaziorako giltzarria: 
nola finkatu kontserbaziorako lehentasunak

Pablo Tejero Ibarra
Gasteiz. Biologoa. Instituto Pirenaico de Ecología-ko ikertzaile 2013-2020 
artean. Aranzadi ZEko ikertzaile 2020tik. Muturreko baldintzetara (tenpera-
tura baxua, rupikolak…) moldatutako landareekin egin du lan batez ere.
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Joseba Garmendia Altuna
Ordizia. Tolosa. Biologian Lizentziatua (EHU) eta Aranzadi ZEko Botanika 
saileko ikertzailea 2004tik, egun zuzendaria da. Euskal Herriko eta Iberiar 
Penintsula iparraldeko, landarediaren ezagutzan, jarraipenean eta kontserba-
zioan aritu da. 2019tik SEBiCOPeko eta Paisaia ELFko batzordekide da.
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Basogintza: iragana eta geroa

Gizakiaren bizierak eragin zuzena du lurzoruaren erabileran, eta giza jardueren isla 
da paisaia. Urbanizazioak, industria, lehen sektorea... jarduera batzuek biodibertsita-
tearen erabateko galera dakarte, beste batzuk, berriz, hura gordetzeko ezin apropo-
sagoak dira.

Modulu honetan lur erabilera jakin bati buruz arituko gara, baso ustiaketaz aritu ere. 
Basogintza oso garrantzitsua izan da gurean, garai askotan gainera. Gogor ustiatu 
ziren esaterako pagadiak itsasontzietarako, hariztiak eraikuntzarako edo pinudiak pa-
pergintzarako. Orain, banda gorri-marroiak lerra jo duenean, basogintza bidegurut-
zean dago. Norantz joko ote du? Kontserbaziorantz ala ustiaketa hutserantz?

Galdera horri erantzuteko, baina, berebizikoa da lehenik historian zehar egindako 
kudeaketak aztertzea. Iragana ezagututa eskuratutako ikaspenekin, klima aldaketa 
aintzat hartuta, egokiago hausnartu ahal izango dugu etorkizuneko aukeren inguruan.

Garazi Auzmendi Arkarazo
Beasain. Ataun. Ekintzailea, hainbat kontserbazio proiektutan kolaboratzai-
lea. Gipuzkoako basoen klima larrialdiari aurre egiteko gaitasuna aztertzen 
hasi, eta ordutik baso-ekosistemen inguruko lanketa egiten dihardu.

Gaur egun hainbeste entzuten den klima-larrialdiari aurre egiten laguntzeko, zein 
da baso kudeaketarik hoberena? Kudeaketa mailen (intentsiboa, estentsiboa, ku-
deaketa eza) zein zuhaitz espezie moten ekarpena desberdina da. Desberdintasun 
horiek azalduko ditu Garazik ikusentzunezkoan.

Baso naturalen garrantzia klima-aldaketaren aurrean

Baso kudeaketa perspektiba zabalagoaz behatu ahal izateko, ezinbestekoa da atze-
ra begiratzea. Historian zehar, oso gertu izan dugu basogintza gurean, eta hainbat 
baso kudeaketa mota aztertzea erraztu du. Izan ere, historian zehar gertatutakoa 
ezagututa, argiago irudika dezakegu etorkizuna.

Jasangarritasunaren bila: euskal basoen 
kudeaketa Aro Berrian zehar

Alvaro Aragón Ruano
Oiartzun. Historialaria (Deustuko unibertsitatea, 1992) eta doktorea (EHU, 
2000). Egun, EHUko hainbat fakultatetan ari da lanean, Euskal Herriko Aro 
Berriko basogintza, abeltzaintza eta nekazaritzaren historia aztertzen.
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Aldaketa globala ingurumen
hezkuntzarako akuilu

Klima aldaketarekin erotuta gabiltza, eta zoroaldian, alde batera utzi ditugu erabat 
lur erabileren aldaketak, habitat suntsiketak eta abarrak. Hezkuntzan ere klima al-
daketa eta planetaren berotzea erabiltzen dira ingurumen hezkuntza lantzeko. Hala 
ere, gai horiek oso lausoak dira, gurean eraginak ikustea, oraindik orain, zaila delako. 
Aldaketa globalaren kalteak, aldiz, egunero ikusten ditugu baso soiltzeetan, biodibert-
sitate galeran eta beste hainbat auzitan, baina hezkuntzak, oro har, ez ditu lantzen.

Klima aldaketa hain lausoa izaki, ez da ikasleen kontzientziak mugiarazteko tres-
narik onena. Aldaketa globala, ostera, akuilu hobea da kontzientziaziorako, EHko 
testuinguruan itsas mailaren igoerak eta tenperaturaren berotzeak ez dutelako hain 
azkar erasaten. Baso landaketek, azpiegitura handiek eta nekazaritza intentsiboak, be-
rriz, gizarte ereduaren arazo larrienak bistaratzen dituzte.

Aitziber Sarobe Egiguren 
Zarautz. Biologian doktorea. 2011tik HUHEZIn dihardu Zientzien di-
daktikaren eta STEM-hezkuntzaren zein ingurumen-hezkuntzaren arloetan.
Gaztetatik Arkamurka natura-taldeko kide da.

Hitzaldiaren helburua izango da krisi ekologiko globala eskolan lantzeko egon 
daitezkeen ideiak eta erronkak partekatzea. Hautu didaktiko-pedagogikoak egin 
aurretik eta egin ahal izateko, oinarrizkoak izan daitezkeen hainbat aspektuez eta 
bizipenez hausnartzea.

Aldaketa globala: abiapuntua edo helmuga?

Hitzaldian eztabaida soziozientifikoen kontzeptua eta erabilgarritasuna eztabaida-
tuko dira, gaitasun zientifikoa lantzeko eta derrigorrezko hezkuntzan kontzientzia 
kritikoa sustatzeko. Tokiko adibide batzuk planteatuko dira, haien dimentsioak eta 
ikasgelara eramateko erak aztertzeko.

Tokiko adibideetan oinarritutako eztabaida
soziozientifikoak: herritar kritikoak heztea

María Napal Fraile
Lizarra. Biologian doktorea. 2014tik irakasle da NUPen. Etapa guztietako 
irakasleak prestatzen ditu zientzia esperimentalak irakasteko. Arazoetan edo 
Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza metodologiak lantzen ditu.
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Orokorretik tokikora: ingurumen 
arazoak komunikabideetan

Beti landu izan dira ingurumen arazoak komunikabideetan, baina gizarteak ez zuen 
haiekiko interesik. Gaur egun, ordea, klima aldaketaren aterkipean, maiz jorratzen 
dira halako gaiak. Hala ere, klima aldaketa bezain garrantzitsuak eta larriak dira beste 
hamaika gai. Dirudienez, gizartea mezu horiek jasotzeko prest dago orain, inoiz bai-
no gehiago. Testuinguru horretan, komunikazioari buruzko mahai ingurua antolatu 
dugu, euskal komunikabideek, orokorrek zein espezifikoek, eta zientziak ingurumen 
arazoak dibulgatzeko komunikazio estrategien inguruan eztabaidatzeko. Era berean, 
politologo bat ere izango dugu, komunikazio eraginkorrerako gidalerroen berri ema-
teko, ingurumen arazoen testuinguruan.

Izaro Gorostidi Bidaurrazaga
Algorta. EHUko Politika eta Administrazio Zientzia saileko Parte Hartuz 
ikerketa taldeko kidea da. Bere doktore-tesian ingurumen-politiken informa-
zio-estrategiak aztertu zituen.

Aitziber Aguirre Ruiz de Arkaute
Gasteiz. Elhuyar Fundazioko langilea, zientzia-kazetaritzan. Elhuyar aldizka-
riko zuzendaria eta erredaktorea da. Aurretik, Teknopolis saioko aurkezle eta 
erredaktore izan zen.

Jenofa Berhokoirigoin Hirigarai
Gamarte. Ekonomia Sozial eta Solidarioan masterduna eta Ikasketa Feminis-
tetan diplomaduna. Kazetaria da, Argian. Feminismoa, euskalgintza eta herri-
gintza lantzen ditu.

Alex Fernández Muerza
Bilbo. Irakaslea EHUko Kazetaritza fakultatean. Zientzian eta ingurumenean 
espezializatutako kazetaria da. Ballena Blanca eta E-ciencia.com-en aritzen 
da.
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Bidaidea: Mikel Etxeberria Okariz

Noiz da ingurumen auzi bat albiste? 
Bilakaerarik somatu al da azken hamarkadetan? 
Nola landu behar dira gai konplexuak? 
Eta bere horretan dirauten ingurumen arazoak? 
Euskal Herriak ba al du erreferente argirik ingurumen arazoei dagokienez?

Solasaldirako gakoak
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Elikadura burujabetzaren 
analisia topagune

Klima aldaketa, aldaketa globalaren ondorioetako bat soilik da, eta lursailen egungo 
kudeaketek edota azpiegitura handiek eragin nabariagoa dute gurean. Aldaketa globa-
lari aurre egiteko eta ingurumenean giza eragina txikitzeko, hainbat euskal herritarrek 
elikadura burujabetza jo dute konponbide. 

Zenbait elkarte, zientzialari eta politikok Euskal Herria iraunkorrago eta buruja-
beago egiteko helburuarekin lan egiten du; baina, askotan horien ekimenek anekdota 
huts dirudite, eta ez egungo egoera hobetzeko irtenbide baliagarri.

 Hori dela eta, modulu honetan bildu ditugu elikadura burujabetzaren aldeko eragi-
leen hautaketa xumea. Hainbat elkarte eta kargutako jendea, baserritarretatik hasita, 
alkate eta administrazioko kideetaraino. Helburua, gogoeta jarduera baten bidez, 
bakoitzak beretik, elikadura burujabetza lortzeko bidean topatutako alde positiboak 
eta oztopoak mahaigaineratzea da. 

Juan Manuel Intxaurrandieta Salaberria
Lezo. Atarrabia. Ekonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziatua da, eta abelt-
zaintza moten eragin ekonomikoa aztertu du. Egun, INTIAn elikagai katea-
ren berrikuntzen inguruko gaietan egiten du lan.

Josebe Blanco Alvarez
Antzuola. Artzain eta gaztagilea da Pikunieta Baserrian. Ekologikoan egiten 
dute lan, herritarren eta baserritarren arteko lotura sendotzea garrantzitsua 
dela uste baitu.

Joseba Otondo Bikondoa
Baztan. Ikus-entzunezko komunikazioan lizentziatua da, eta 2015etik Baztan-
go alkatea. Lurraldearen defentsarako hainbat mugimendutan ekintzaile da, 
baita Arras Baztan fundazioko lehendakaria ere.

Gotzone Sestorain Zabaleta
Leitza. Familiako baserrian elikagai agroekologikoen ekoizpenean eta komer-
tzializazioan dihardu, eta elikadura burujabetza eta agroekologiaren aldeko 
ekintzailea da Etxalde-n. 

Arantza Aldezabal Roteta
Pasai Antxo. EHUko Landare-Biologia eta Ekologia Saileko irakasle 
agregatua da, eta Pirinioetako abeltzantza sistema ikertu ondoren, 
lurzoru-landare-animalia arteko elkarrekintza aztertzera bideratu du 
haren lana. BIDAIDEA
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Mirene Begiristain Zubillaga 
Andoain. Ekonomian doktorea eta EHUko Ekonomia eta Enpresa Fakul-
tatean irakasle eta ikerlaria. Agroekologia eta elikadura sistemez gain, tokiko 
elikadura estrategien garapenak aztertu ditu.
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A) ALDAKETA GLOBALA
A1 - Petrocoptis generoaren germinazio protokoloen analisia: ex-situ kontserbazioa eta 
aldaketa klimatikoa. Naroa Martinez.
A2 - Klima aldaketa eta trikopteroen zaurgarritasuna Sierra Nevadan eta Pirinioetan. 
Pello Isasi.
A3 - Eukaliptoen ingurumen-eragina Euskal Herrian. Arturo Elosegi.
A4 - Glaciers in the air: dronen erabilera Pirinioetako azken glaziarrak neurtzeko. 
Eñaut Izagirre.

B) LUR-LEHORREKO EKOLOGIA
B1 - Belardi atlantiarrak: lurzoruko mikroorganismoen arnasketan eta belar-kalita-
tean eragina duten faktoreak. June Iza.
B2 - Landareen Gipuzkoako Germoplasma Bankua. EAE-ko landare espezie meha-
txatuen eta penintsula ipar-ekialdeko floraren ex-situ kontserbazioa. Maialen Arrieta.
B3 - Nemastomatidae iberikoen analisi filogenetikoa (Arachnida: Opiliones). 
Ibai Ugarte.
B4 - Okil beltzaren banaketaren, populazio tamainaren eta ugalketaren lehen datuak 
berriki kolonizatutako Euskal Herriko eremu batean. Iker Novoa.

C) ITSAS EKOLOGIA
C1 - Limnoperna securis bibalbio inbaditzailearen banaketa Bizkaiko estuarioetan. 
Markel Sanz.
C2 - Grafenoak eta bere eratorriek itsas organismoetan eragindako kalteak. 
Nagore Gonzalez.

D) NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA
D1 - Betizu abere arrazaren karakterizazio morfologiko, produktibo, ekosistemiko eta 
genomikoa. Asier Alvite.
D2 - Mikorrizak: sinergiak lantzen. Irati Ijurco.
D3 - Lagin metagenomikoen sekretuak. Sofia Marcos.

E) HEZKUNTZA
E1 - GEOESKOLAK: geoparkea ezagutzeko, ikerketan eta eskola-partaidetzan oina-
rritutako programa. Gonzalo Torre.
E2 - Zumaiako txikipedia proiektua, zientziaren aplikazio digitala hezkuntzan. 
Mikel Arroiabe.

Hona hemen Natur Zientzien IV. Topaketako poster-saioko uzta. Saioa goitik behe-
ra eraberritu da. Izan ere, pilaketak ekiditeko, posterrak digitalki baino ez dira eraku-
tsiko topaketan. Larunbat arratsaldean, berriz, postergile bakoitzak pare bat minutu 
izango du lanaren berri jendaurrean emateko. Hala ere, proiektuak sakonago aztertu 
ahal izateko, digitalki ere zintzilikatuko dira. 

Sariketa
Edizio honetan hiru sari banatuko dira igandean:
 Poster onenari saria
 Itsumustuka saria – Aldaketa globala jorratzen duen poster onenari
 EuskalNatura saria – Gradu edo Master Amaierako Lan onenari

Lehenengo bi sarien irabazleak epaimahaiak aukeratuko ditu. Azkenekoaren irabazlea 
hautatzeko, aldiz, topaketako parte hartzaile guztiek botoa eman ahal izanen dute.
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Mikel Etxeberria Okariz Ana Garcia del Bao

Nerea Pagaldai Agiriano Aitor Salaberria Oiartzabal

Madalen Goitia Urdiain Libe Martinez de Rituerto Zeberio

Uxue Sarriegi Aldasoro Gorka Ugarte Teran

Taldea osatzerakoan ez zegoen inoren burutan horrenbeste luzatuko zenik gure arteko 
harremana. 2019an jorratzen hasitakoak, 2021ean izango du azkenean uzta. Diotenez 
ardoak ondu egiten dira denbora igarotzean. Berdin izan dadila bai topaketaren kasuan, 
bai EuskalNaturako kideon arteko harremanean ere. 
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