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Planeta honetan bizitzea espektakulu zoragarria
da. Paradisu hori berreskuratzea da gure etorkizuna
babesteko dugun betebeharrik premiazkoena, eta dena
ez dago galduta, oraindik atzera egin dezakegu.
A Life on Our Planet
(Bizitza bat gure planetan)
David Attenborough
Naturzale britainiarra
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Bihotz Berdeak programaren xedea Gipuzkoan naturzale
gazteen mugimendua sortzea da, naturaz jakin, gozatu eta
arduratuko diren naturzaleak.
12-15 urte bitarteko gazteei zuzendua dago. Naturan
sakontzea, orientatzen jakitea, landareak eta animaliak
identifikatzea, fluxu eta prozesu naturalak irakurtzen
saiatzea, naturan gertatzen diren aldaketak hautematea eta
horiek marrazki zein argazkien bidez islatzea, naturak dituen
mehatxuak ezagutzea, baita kontenplazioarekin gozatzea
ere... Ate txiki bat ireki nahi da gaztetxo hauek lagunekin
naturara joateko ohitura har dezaten, inoiz naturaren parte
direla sentitzeko.
Gazteei bi urtetako ibilbidea proposatzen zaie, ondoren,
bakoitzaren interesak, nahiak eta aukerak jorratzen
jarraitzeko bidea bilatzen lagunduko zaielarik.
Hilean behin, azken igandean, naturara hurbiltzeko saioak
eskainiko zaizkie, talde gidarien konpainian, biologoa
bata eta landuko den gaian aditua den gonbidatua bestea
(mikologoa, geologoa, botanikoa, etnografoa, …).
Egitaraua osatzeko ostiralero proposamenak, irakurketak,
bitxikeriak eta hausnarketarako ideiak eta iritziak bidaliko
zaizkie, interesa suspertu eta beraien arteko hartu-emana
indartzeko.
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Boluntariotza-jardueretan parte hartu
ahal izango dute nahi izanez gero, eta
interesak partekatzen dituztenekin
lagun-komunitatea sortzeko edo
zabaltzeko aukera izan dezakete.
Animaliak atsegin dituenak, mendiko
txangoen zalea denak, poltsikotan
intsektuak sartzeko ohitura duenak,
zeruari begira liluratuta gelditzen den
horrek… Igandeetan plan zoragarriak
eginez eta astero iritsiko zaizkion
proposamenak gauzatuz, bere zaletasun
hori asetzen lagunduko diogu. Landare
bildumak egin, zuhaitzak eta txoriak
identifikatu, intsektuen bizi estrategiak
ezagutu, kobazulo batean sartu edo
menta-belarra usainduz aldapa behera
pozik jaitsiko dira bihotza berdetzen
zaien bitartean.
Programazio berritua, gonbidatu berriak
eta beti bezala natura zaletasunari
bideak irekiko dizkiegu… Berriro
martxan gaude Bihotz Berdeak!
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1 Ingurumen-trebakuntzako programa bat, naturaren
ezagutzan eta gozamenean zentratuta, eta bi urteen zehar
jorratuko dena.
15 erakunde elkartuta ilusioa, ezagutza eta ibilbide profesionala
konpartituz: Kutxa Ekogunea, Real Sociedad Fundazioa,
Donostiako Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Ihobe, Euskal
Kostaldeko Geoparkea, Ataria Interpretazio Zentroa, NeikerTeknalia, Aranzadi Zientzia Elkartea, Oargi Mendi Elkartea,
Kiribilore Permakultura Elkartea, Fauneando, Norarte, Mater
Ontzi Museoa eta Euskal Herriko Unibertsitatea.
18 irteera guztira Gipuzkoako natura ezagutzeko: 9 irteera
lehen urtean: Zumaiako kostaldeko itsaslabar eta estratu
harritsuetatik barrena, Txingudiko badia, Artikutzako pagadien
lurraldeak, Basagaingo kobazuloak, Kutxa Ekoguneko
urmaela... Eta beste 9 irteera bigarren urtean: Salburuako
hezegunetatik abiatuta, Gipuzkoako basoetan barrena,
Donostiako Ulia mendian igaroz, Urnietako Basabizi zentrotik,
Urola bailaran barneratuz, Aralarko mendietan barrena…
36 profesional eta ikertzailek osatzen dute naturaren jakintza
arlo desberdinetan espezializatua den laguntzaileen taldea.
Urtero 30 gazte, 12-16 urte bitartekoak, Bihotz Berdeak
komunitatea osatuko dutenak, natur-zaletasuna ase eta
esperientzia berriak bizitzeko prest izango dena.
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Hamaika aukera sentsibilitate eta interes komunak dituzten
beste gazteekin laguntasun harremanak sortzeko.
Ikasi, bizi, pentsatu eta ekin! Lur planetak inoiz baino gehiago,
Bihotz Berdeak behar ditu.
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David Attenborough-k, bere haurtzaroa fosilak eta bestelako
espezimenak biltzen igaro zuen, eta honek, Jacquetta Hawkes
arkeologoa eta idazle britaniar ezagunaren errekonozimendua
jasotzea ekarri zion, soilik zazpi urte zituela. Dian Fossey-k,
Afrikaren deia oso gazte zela jaso zuen eta bere bizitza gorilak
ikertzen eman zuen. Jacques Cousteau-ri bere hamahirugarren
urtebetetzean, aitak filmatzeko kamera bat oparitu zion eta beti
gainean eramaten zuen inguruko natura filmatzeko. Rachel
Carsonek, ekologismoaren ama izendatuak, hamar urterekin sari
bat lortu zuen itsas bizitzari buruzko idatzi batengatik. Gerald
Durrell-ek bere lehen zoologikoa Corfú-n sortu zuen eta idatzitako
“Mi familia y otros animales” liburuari esker, galzorian dauden espezie
ugari salbatu dira, sortutako animalia hazkuntza programen bidez.
Otsoaren lagun handia zen Félix Rodríguez de la Fuente, umetan
Masako inguruetan milaka abentura bizitu zituen. Telesforo
Aranzadiri, oso gazte zelarik interesatu zitzaizkion botanika,
marrazketa, musika, etnologia eta paleontologia.
Guztiek, naturarekin bizitako harreman estuagatik, ez zuten
soilik haurtzaro zoriontsu eta osasuntsu bat izan, naturaren
kontserbaziorako arrasto sakon bat ere utzi zuten.

Argi dago, planeta salbatzeko naturaz maitemindurik dauden
haurrak eta gazteak behar ditugula. Baina ez hori bakarrik.
Aintzinako naturalista gehienak polimatak ziren, hau da, ezagutza
alor anitzetan jantzia dagoen pertsona, latinezko polys (ugari, oparo)
eta mathes (ezagutza, jakintza) hitzetatik datorrena.
Polimatiaren arketipoa den Leonardo da Vinci ezaguna margolaria,
paleontologoa, botanikoa, arkitektoa, anatomista, artista,
zientzialaria, idazlea, eskultorea, filosofoa, ingeniaria, asmatzailea,
musikaria, poeta eta hirigilea izan zen. Polimaten atzean, korronte
filosofiko bat zegoen, non, gizakiak garapenerako gaitasun
amaigabeak zituela sinesten zen eta ondorioz, gizakia ezagutzaren
alor guztietara zabaltzera eta gaitasun guztiak garatzera bultzatzen
zen.
Planetaren egungo erronka guztiak arlo anitzen arteko lotura bat
dira. Begirada, planeta bezain zabala duten pertsonak behar ditugu,
ezagutzari, kuriositateari, gaitasunak garatzeari, jakinminari mugak
jartzen ez dizkien haurrak eta gazteak behar ditugu. Inoiz baino
gehiago, planetak Bihotz Berdeak behar ditu.
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MIKOLOGIA: onddoak, ezkutuan bizi diren izaki
birziklatzaileak
Unai Fernandes Agirre, mikologoa.
Lekua: Artikutza Parke Naturala, Donostia.
2022ko urriaren 2a, igandea.
Lurpean, erabat ezkutuan, ekosistemetan berebiziko garrantzia
duten izaki bizidunak aurkitzen ditugu: onddoak. Onddoen
mundua habitat eta bizileku ugariz osatua dago. Saio honetan
horiek guztiak ezagutuko ditugu, eta onddo mota anitzak ere
ezagutu eta bilduko ditugu. Eta mikologo aditu baten teknikak ere
ikasiko ditugu, eta gu geu, mikologoen antzera, topatuko ditugun
espezieak Aranzadiko Mikologia Sailean dokumentatuko ditugu.
ESPELO-PALEONTOLOGIA: naturaren errai ilunetan
Manu Zeberio Rodriguez Aranzadiko Antropologia Saila eta
Oargi Mendi Elkartea.
Lekua: Basagain kobazuloa, Anoeta.
2022ko azaroaren 27a, igandea.
Gizakiaren historiak lotura estua du haitzulo eta harriekin. Gure
arbasoak haitzuloetan babesten ziren eta bizirauteko material
ugari lortzen zituzten bertatik. Basagaingo kobaren barruak
esploratu eta gainazalak ezagutuko ditugu, milaka urtetako bidaia
batetan zehar, gizakia eta harriaren lotura estua ikusiz.

BIZIRAUPENA ETA ORIENTAZIOA: naturan galdu gabe
Pedro Ferrero, Kiribilore Elkartea.
Lekua: Artikutza Parke Naturala, Goizueta.
2022ko abenduaren 27 eta 28, asteartea eta asteazkena.
Bihotz Berde bat naturan murgildu egiten da eta guztiz
beharrezkoa du jakitea aldiro non dagoen eta nora joan behar
duen, horregatik orientazioa, oinarrizkoa da Bihotz Berde baten
trebakuntzan. Nola egin babesleku bat, sua egiteko teknikak,
lotarako lekuaren aukeraketa, uraren eskuragarritasuna…
Naturaren erdian bizirauteko eta orientatzeko oinarrizkoa
ikasi eta praktikan ipiniko dugu asteburu batean Artikutzako
babeslekuan.
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ORNITOLOGIA: hezegunea eta hirietako hegaztiak
Mikel Etxaniz Aguinagalde, biologoa, Paul Ortuzar ornitologoa eta
David Santamaria Urbano ornitologo gaztea eta hiriko hegaztietan
aditua.
Lekua: Plaiaundi Parke Ekologikoa, Irun.
2023ko otsailaren 26a, igandea.
Hezeguneak hegaztiak behatzeko ekosistema pribilegiatuak dira.
Hezeguneetako hegaztiez gain, migrazioan atseden hartzera datozen
mundu osoko hegaztiak aurki ditzakegu.
Saio honetan, Plaiaundiko hezegune paregabeaz gozatuko dugu,
eta bertan bizi diren hegazti-espezieak ikusiko ditugu habiak egiten,
abesten, elikatzen, ehizan,….; hurbileko altxor natural hau sakonki
ezagutzeko aukera izango dugu.
ETNOGRAFIA: denboran bidaiatzen
Maite Errarte Zurutuza etnografoa eta Xabier Kerexeta Erro
historialaria.
Lekua: Gordailua, Gipuzkoako Ondare Bildumen Zentroa, Irun.
2023ko urtarrilaren 29a, igandea.

EKITALDI EKOKULTURALA:
zinema eta natura
Gnat zinemaldia.
Martxoan zehar.

Etnografoak, denboran atzera egiteko gai diren adituak dira, garai
bateko tresnak eta lanabesak bildu, atondu, ikertu eta dokumentatu
egiten dituzte, gure iragana eta arbasoen memoria galdu ez dadin.
Nola bizi ziren gure arbasoak orain 100 urte? Zer ote da amonak
ganbaran duen objektu zahar hori? Gorde ala bota egingo dut?
Galdera hauei erantzungo diegu saio honetan.

Zinemara goaz! Zinema, kultura
eta natura, eskutik doazen gaiak
dira. Natur gaiak jorratzen
dituen film bat aukeratuko dugu
eta berau ikusi ostean, egileekin
mahai inguru bat egingo dugu.

Etnografo moduan, gure eskuetan garai bateko baserriko tresna
ezberdinak izango ditugu, hauen forma eta itxura ikertuz eta ongi
dokumentatuz, tresnaren erabilera posiblea ondorioztatuko dugu. Eta
Gipuzkoako ondare bilduma zentrora bisita bat ere egingo dugu.

Zerk inspiratu ote zituen gai hau
jorratzera? Non filmatu zuten?
Zinema munduan ere Bihotz
Berderik ba ote da?
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MAREARTEKO PLATAFORMAK:
itsasoaren ur-mantaren azpiko mundua ikertzen
Gonzalo Torre Oleaga, biologoa.
Lekua: Euskal Kostaldeko Geoparkea, Zumaia.
2023ko martxoaren 26a, igandea.
Itsasoa ikusten ez dena da, ur-azala urdin horrek azpian gordetako
bizidunen sekretuz josia dago itsasoa. Misterio horiek bistaratzeko, bi
aukera daude, itsasoko urpean murgildu edo mareartean itsasbeherak
agerian uzten dituen lekuetara joan.
Jarduera honetan, izaki bizidunak marearteko plataforman nola
banatzen diren ikertuko dugu. Kolorez eta formaz betetako mundu
bitxia ezagutu eta bertako bizidunez gozatu: itsas izarrak, olagarroak,
kabrarrokak, karramarro ermitauak, mota guztietako algak edo itsas
erbiak ikusiko ditugu.

HERPETOLOGIA: harripetan eta putzuetan
Ion Garin Barrio eta Ane Fernandez Arrieta herpetologoak.
Lekua: Kutxa Ekogunea, Donostia.
2023ko apirilaren 30a, igandea.
Narrastiak eta anfibioak munduan mehatxatuen diren ornodunak
dira, hauen heren bat gainbeheran dagoelarik. Saio honetan, gertuen
ditugun anfibio eta narrasti espeziak nola bilatu, harrapatu, aztertu
eta identifikatzen ikasiko dugu Kutxa Ekoguneko eremuetan barrena
eta fama txarra duten arren, oso gertu dugun altxor honen balioa
ikasiko dugu.
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EKOAKTIBISMO jarduera:
hitzetatik ekintzetara eta itsasora!
Izaskun SUBERBIOLA, Mater Museoa.
Lekua: Kantauriko kostaldea.
2022ko maiatzaren 28, igandea.
Kantauri itsasoa eta euskaldunon arteko harremana, aintzinetik
datorkigu. Zoritxarrez, historian hainbeste maitatu dugun itsasoa,
hondakinez josten ari gara. Saio honetan, itsasora aterako gara
eta bertatik hondakinak bilduko ditugu. Bihotz Berdea hitzetatik
jaiotzen den arren, ekintzetatik sendotzen da.
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ETOLOGIA: oreinen ugal-estrategia behatzen
Aitor Saenz biologoa. Ataria Ingurugiro Gaietarako Ikastegia.
Lekua: Salburuako hezegunea, Gasteiz.
2022ko urriaren 7a, ostirala.
Oreinen marrualdia da naturan goza dezakegun soinurik sakon,
zahar eta hunkigarriena. Gasteizko Salburuako hezeguneetara joango
gara iluntzean, eta berau bisitatu ostean, Arkauteko hezegunean
kokatuko gara isil-isilik bertan bizi den orein populazio handiaren
ugal sasoi erdian, urrunetik beraien marrualdiko soinuak entzuten eta
borrokaldiak behatzen.

LAND-ART: artea eta natura uztartzen
Idoia Lizeaga, artista eta lore artean irakaslea.
Lekua: Kutxa Ekogunea, Donostia.
2022ko urriaren 23a, igandea.
Naturarekin artea egin daiteke. Uliako lore baratzan aurki
dezakegun udazkeneko koloreak inspirazio ditugula, egitura
artistiko ezberdinak sortuko ditugu, natura mihise, material eta
inspirazio iturri erabiliz.

BIOANIZTASUNAREN GALERA:
basafauna berreskuratzeko zentroak.
Esteban Iriarte Lizarralde, basozaina eta Urnietako Basabizi
zentroko teknikaria.
Lekua: Basabizi zentroa, Urnieta.
2022ko azaroaren 13a, igandea.
Urtean 10.000 espezie desagertzen dira gure planetatik,
hauetako ia denak giza jarduerak zuzenean edo zeharka
sortutako arazoengatik. Gurean egunero animalia ugari
zauritzen dira eta beharrezkoa dute gizakiaren laguntza
aurrera ateratzeko. Urnietako Basabizi faunaren berreskurapen
zentrora bisita berezi bat egingo dugu, bertan mota guztietako
hegazti, narrasti, ugaztunak… nola sendatu eta naturara
askatzen dituzten ikusteko.

21

ILUSTRAZIO ZIENTIFIKOA:
natura ezagutzeko eta hurbiltzeko bidea

OINATZAK ETA ARRASTOAK:
ikusezina dena ikusten

Vega Asensio Herrero eta Maddi Astigarraga Bergara.
Norarte.
Lekua: Kutxa Kultur gelak. Tabakalera.
2022ko abenduaren 11a, igandea.

Andoni Llosa eta Ibai Llosa, Fauneando, Ekoturismo eta
Ingurumen Hezkuntza.
Lekua: Arabako lautada.
2023ko otsailaren 12a, igandea.

Ilustrazio zientifikoa zientzia bezain zaharra da. Naturan
ikusten den oro, marrazki batera eraman dezakegu,
ikusitakoaren xehetasunak eta gakoak gehiago adierazi
ahal dira, espezie baten identifikazioa errazteko edo
egituren xehetasunak nabarmentzeko. Espezie, paisaia,
egitura naturalak behatzen eta berauek orri zuri batera
eramateko teknikak ikasiko ditugu saio honetan.
EDAFOLOGIA: lurzorua ezagutzen
Lur Epelde Sierra eta Ana Aizpurua Insausti, Neiker_
Teknalia, Nekazal Ikerketa eta Garapenerako euskal
erakundeko teknikariak.
Lekua: Kutxa Ekoguneko Baratza Parke Sarea.
2023ko urtarrilaren 8a, igandea.
Natur ezagutzaren barruan nahiko ahaztua den
ingurunea da lurzorua. Lurzoru osasuntsuetatik ordea,
elikagaiak, ura, mineralak lortu eta mota guztietako
ekosistemen oinarri dira. Lurzoruaren azterketa oso bat
egiten ikasiko dugu, bertako makro ornogabeak, kimika
eta ezaugarri fisikoak behatuz eta beste lurzoruekin
alderatuz.
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Naturan murgiltzean, momentuan behatzen duguna,
dagoenaren zati txiki bat da soilik, beste guztia gugandik
ezkutuan dago. Arrasto eta oinatzak behatzen eta berauek
interpretatzen, ezkutuan dauden bizidunen presentzia eta
jarduerak antzematen ikasiko dugu.
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ENTOMOLOGIA: xomorroen mundua

LIMNOLOGIA: erreka, ur korronte bat baino gehiago

Beatriz Diaz Martinez, Aranzadiko Entomologia
Saila.
Lekua: zehazteke*
2023ko martxoaren 12a, igandea.

Aitor Larrañaga Arrizabalaga eta Ioar de Guzmán
Martinez, EHUko Ibaien ekologia laborategiko ikerlariak.
Lekua: Urola bailara.
2023ko apirilaren 9a, igandea.

Xomorroen mundua mundu anitz, gertukoa eta
oso interesgarria dugu. Espezieak identifikatzen,
behatzen eta hauen argazki bildumak egiten
oso erraza dena. Xomorroak zer diren, non
bizi diren, nola behatu eta hauen aniztasuna
deskubrituko dugu.

Erreka eta ibaiak, bioaniztasunaren garrantzia handiko
guneak dira. Saio honetan, beraien morfologia eta
ezaugarriak aztertuko ditugu eta bertako bizidunen
laginketak egingo ditugu teknika ezberdinen bidez:
bahetzea, harrapaketa, arrantza elektrikoa…
HISTORIAURREA, NEOLITOA: Artzainen bidetik
Aitor Iztueta Barandiaran, Artzain gaztea.
Lekua: Aralarko Parke Naturala.
2023ko maiatzaren 13 eta 14, larunbata eta igandea.
Aralarreko parke naturalean txango bat egingo dugu,
bidean Aitor artzain gaztearekin topatuko gara, bere
eguneroko lanean lagunduko diogu eta eguna amaitzeko
Lizarraustiko aterpetxean igaroko dugu gaua.
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Bihotz Berdeen ibilbidea ez da hemen amaitzen; hain zuzen, hasi
besterik ez gara egin!
Hirugarren urtean ekiteko aukerak eta erramintak emango
dizkizuegu. Bi ikasturte hauetan zehar zuen zaletasunak ulertzen,
identifikatzen, zabaltzen,… saiatu gara; Bihotz Berde bakoitzak
zuen gustukoena, mugitzen zaituena, inspiratzen zaituen hori
topatzeko asmoz.
Batzuei biologiako gaiek mugi arazten zaituzte eta Aranzadin,
Aquariumean, Gipuzkoako Entomologia Elkartean, Geoparkean,
… izan dezakezue tokia, zientzialariei lagunduz, edota ikerketak
egiten eta proiektuak garatzen. Beste batzuk, taldetxo bat osatuz,
hiritarren zientzia eremuan, proiektu handi bat egiteko prest
egon zaitezkete, guk tutore bat jarrita. Zuen artean egon daiteke
zinemagile, argazkilari edo natur-marrazkilari bat, eta artistaren
bat ere seguru aski, zeinentzat natura inspirazio iturria izango
den beti. Eta ez ahaztu, gure Natura eta Bioaniztasuna oraindik
ezezagunak direla guretzat, gizakientzat; eta asko dagoela ikertzeko
eta Planeta konpartitzen dugun beste izakien alde egiteko ere,
aktibistak behar direla.
Naturan… Hamaika tokitan elkar topatuko dugun esperantzaz…
Gero arte, Bihotz Berdeak!

Kutxa Fundazioan etorkizun jasangarriago bat lortu eta klima larrialdiari aurre egiteko
helburuz kontzientziaziotik ekintzara igarotzeko bidea errazten saiatzen gara.

Badira Bihotz Berdeak izatea erabaki duten enpresak eta erakundeak. Aldaketarako
ezinbesteko eragileak direla ulertuta, Garapen Jasangarrirako Helburuekin
(GJH) lerrokatuta garatzen dute beraien Enpresaren Gizarte Erantzukizuna
(EGE). Proiektu honek, besteen artean klima-aldaketaren aldeko ekintzan (13) eta
ekosistemen babesean (14-15) zuzenean eragiteko aukera ematen die. Bihotz Berdeak
erakundeak dira.

Bizipenetan jartzen dugu fokoa, eraldaketarako ekintzan. Sarean lan egitea dugu
gogoko, sarean lana eginez denok irabazten dugulako, sarean lana egitea demokratikoa
delako, eta sarean, urrutirago irits gaitezkeelako.
Honela bada, helburu horren baitan biodibertsitatea kontserbatzeak eta pertsonak
naturara itzultzeak garrantzi handia hartzen dutenez, Bihotz Berdeak programa
abiatu dugu ilusio handiz, elkarlanean, sarean, etorkizuneko naturzaleen komunitatea
elikatuz.
Parte hartuko duten gaztetxoentzako, bizi osorako ibilbidea izango da Bihotz
Berdeak: natura izango dute jakinmineko arloa, natura izango dute ondo sentitzeko
lekua eta naturan bilatuko dituzte maitatzeko paisaiak zein babesteko bizidunak,
jasangarritasunarekiko konpromisoaren etorkizuna sendotuz.
Ander AIZPURUA SUSPERREGUI
Kutxa Fundazioko Zuzendaria

Real Sociedad Fundazioaren jardunak
pertsonak ditu helmuga eta ardatz, eta gure ildo
estrategikoen artean hezkuntza eta ingurumenjasangarritasuna daude.
Bihotz Berdeak izango diren neska-mutilek
esperientzia paregabea biziko dutela uste dugu,
kezka berriak garatzen lagunduko diena, eta
etorkizunean gure gizartean agertzen diren
erronketarako hobeto prestatutako pertsonak
izatea ahalbidetuko diena.
Jokin APERRIBAY BEDIALAUNETA
Real Sociedad Fundazioko Lehendakaria

26

29
“Artikutzako barrutia, Natura 2000 sareko parte dena, baso zahar eta erreka
gardenez osatutako biodibertsitatearen harribitxia dugu. Altxor paregabe
hau disfrutatzeko aukera izango dute Bihotz Berdeak bertako basoetan
murgilduz”.

Gipuzkoako Foru Aldundia.
“Belaunaldiz belaunaldi naturaren eta kulturaren arteko elkarreraginaren
emaitza da gure paisaia; historiaurretik orain arteko harreman horren lekuko,
Gordailuan milaka objektu ditugu”.

“Ekoetxea Sareak, Ihobek kudeatutako Eusko Jaurlaritzaren ingurumen
zentroen sareak, helburu nagusitzat du Euskadiko biztanleei aukera ematea
ohitura eta konportamenduak modu jasangarriago batera aldatzeko. Bihotz
Berdeak programan parte hartzen duten gazteak, aldaketa horren lekuko
izateaz gain, jasangarritasuneranzko bidean bultzatzaile eta aldaketa-agente
izateko aukera dute, ezagutzaren eta ekintzaren bidez erronka berriei aurre
egiteko eta gizartearentzat eredugarri izateko”.

Gipuzkoako Foru Aldundia.
“Gnaturaldia Zinemak errealitatearen kontzientzia hartzera, nor garen eta gure
ingurunearekin nola erlazionatzen garen hausnartzera gonbidatzen gaitu”.

“Bihotz Berdeak gonbidatu nahi ditugu Geoparkeko arroketan Lurraren
iragana irakurtzera eta haitz haien artean bere oraingo bizia ikuskatzera; hala
gizakiak planetan duen tokia hobeto ulertuko dute”.
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Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Gasteizko Udala.
“Atariak, bertako urteroko biztanle eta migratzaileak ezagutzera
gonbidatzen ditu Bihotz Berdeak, inoiz ahaztuko ez duten
esperientzia batekin”.

Gipuzkoako Foru Aldundia.
“Bihotz Berdeek Basabizi zentroan izango duten esperientziaren bitartez
ulertuko dute zein beharrezkoak ditugun beste izaki bizidunak. Beste pauso
bat emango dute naturaren zaintzan, eta errespetua garatzeko arrazoi gehiago
izango dituzte”.

Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea.
“Lurzoruaren balio ekologikoak eta bertatik lortzen dugun guztia,
askotan ahaztu egiten zaigu. Programa honetan, lurzoruari bere
garrantzia eta natur jakintzan duen lekua eman zaio”.
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ARANZADI Zientzia Elkartea
OARGI Mendi Elkartea
KIRIBILORE Elkartea
MATER Ontzi Museo Ekoaktiboa
EHUko Ibaien Ekologia Laborategia
NORARTE Ilustrazio Zientifikoko estudioa
FAUNEANDO Ekoturismoa eta Ingurumen Hezkuntza
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Unai FERNANDES AGIRRE,
Aranzadiko Mikologia Sailako mikologoa.
Naturak betidanik txunditu izan du, oso erakargarria eta informazioz
josia ikusten zuen. Mikologiaren munduan ordea, 13 urterekin
hasi zen, lehen aldiz onddo bat bere osabak erakutsi zionean:
belaunaldietan zeharreko onddoen jakintza transmitituz eta osaba
bidelagun, jateko perretxiko bila etengabe joaten zen hasi zen. Izaki
bizidun ezkutu hauek erabat liluratu zuten eta mikologiaren bideari
ekin zion.
Manu ZEBERIO RODRIGUEZ,
Aranzadiko Historiaurreko Arkeologia Saileko arkeologoa.
Txikitatik interesatu zaio bere herriko historia. Denborarekin,
Erroman dauden Antzinaroko aztarnei buruzko liburuak ezagutu
zituenetik, eta Asterix eta Obelixen abenturen komiki batzuk ezagutu
ondoren, interes handia sortu zitzaion erromatar zibilizazioarekiko,
eta bere ikerketarekiko.
Pedro FERRERO,
Kiribilore Elkarteko teknikaria eta superbibentzian aditua.
Bere haurra zeneko oroimen gehienak, guraso eta amonaren etxea
inguratzen zuten baso, mendi eta belardiak dira, oroitzapen hauek izan
dira bere etorkizuneko proiektuak bideratzeko motoreak: hiri-baratzeak,
bushcraft eta superbibentzia tailerrak, permakultura. Gaurko gizarte
eredu sozial eta ekonomikoa ikusita, berriro basora bizitzera itzuliko
garela sinesten du eta itzulera horretarako prestatzen dabil etengabe.
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Maite ERRARTE ZURUTUZA,
Aranzadiko Etnografia Saileko etnografoa.
Txiki txikitatik izan du interesa gizarte tradizionala eta
lurraldearekiko, interes berezia jarriz, arbasoek sortzen zituzten
material eta lanabesetan. Artisau azokak bisitatzea izan da bere
zaletasun nagusia eta bide hau jarraituz, zaletasun hau lanbide
bihurtu du Aranzadiko Etnografia Sailean, gure iragana ikasiz eta
ezagutuz.
Xabier KEREXETA ERRO
Irunen jaioa, euskaldun hutsen eta erdaldun hutsen auzo batean,
izugarri aldatzen ari zen baserri-munduaren lekuko izan da: amak
behi-esnea eta barazkiak saldu eta aita fabrikan langile, autopistak
gereziondoak eta lursailak jan zituen arte. Unibertsitatean historia
ikasi, baina etnografiara jo zuen bere familiaren historia ulertzeko,
Aranzadi Zientzia Elkartera. Gaur egun, Irungo Gordailuan
etnografia-teknikari.
Mikel ETXANIZ AGUINAGALDE,
Txingudi Ekoetxeko biologoa.
Txingudin jaiotzeak hegaztiak behatzera predestinatzen du. 12
urte zituenean, gurasoek prismatiko batzuk oparitu zizkioten, eta
ibilbide honek ingurumenaren eta hezkuntzaren munduan lan
egiteko aukera eman zion Txingudi Ekoetxean; izan ere, 20 urte
baino gehiagoko ibilbidea egin du bertan, hegaztien jarraipenak
egiten eta herritarren artean naturarekiko sentsibilizazioa sustatzen.
“Naturalista” bera hobekien definitzen duen terminoa dela uste du.
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David SANTAMARIA URBANO
Ornitologo gaztea eta hiriko hegaztietan aditua.
16 urteko gazte hau, haurra zela aitari oparitutako hegazti gida bat
irakurtzen eta Plaiaundi bisitatuz sartu zen ornitologiaren munduan.
Konfinamendu garaian, homebirding-a egiten hasi zen eta etxeko
balkoitik 200 hegazti espezietik gora identifikatuak ditu Irungo
hirian.

Ane FERNANDEZ ARRIETA ,
Aranzadiko Herpetologia Saileko herpetologoa.
Txikitatik etorkizunean animaliekin lan egin nahi zuela argi zuen,
betidanik izan du naturan bizi diren izaki bizidun guzti horiek
ezagutu eta horien arteko elkar ekintzak ulertzeko jakinmin hori.
Gogoan du nola BBC-ko dokumentalak ikusi eta gero etorkizunean
horrelako zerbaitetan lan egitearekin amesten zuen.

Gonzalo TORRE OLEAGA,
Naturzalea, biologoa eta Zumaiako Geoparkeko ingurumen
koordinatzailea. Gaztea zela, biologiako irakaslearen klaseetan
belarriak tente zituela eta ezer galdu gabe jarraitzen zituen eta argi
zeukan gazte gaztetik naturarekin edo animaliekin zerikusia zuen
zerbait ikasi behar zuela. Honela, erabaki zuen bide hau hartu eta
biologia lizentziatura egitea, eta sekula damutu ez den erabakia izan
zen. Biologia ikasteak, hegazti, ugaztun eta arrainak ezagutzera
eraman du, urruneko itsasoetan ibili da arrantzaren inguruko
ikerketak egiten eta etxe alboko kostaldean ere aztertu du, bertako
bizilagun bitxiak ezagutzera eramanez.

Anfibioak eta narrastiak, berriz, aurkikuntza berriak dira beretzat.
Gradua amaitu zuenean, Aranzadiko Herpetologia Sailean egin
zituen praktikak. Horri esker, hain ezezagunak eta gutxietsiak
diren ornodun txiki horien mundu liluragarrian murgildu zen, eta
ordudanik horretan jarraitzen du.

Ion GARIN BARRIO,
Aranzadiko Herpetologia Saileko herpetologoa.
Umetan ikastolako patioan xomorro, sugandila eta apoak biltzen
ematen zuen jolas garaia, bizidunak hartu eta manipulatzea atsegin
zuen, nahiz eta gaur egun portaera hau begi honen ez duen ikusten.
Bere gogoan daude Felix Rodriguez de la Fuenteren programa
hasteko zain sentitzen zuen zirrara edo Zoobooks aldizkariaren ale
berria erosi eta berau irekitzeko gogoa, bertan zeuden munduko
animalia espezie ezberdinen bitxikerietan murgildu aurretik.
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Izaskun SUBERBIOLA,
Mariñela eta Mater Museoko zuzendaria.
Natur zale amorratua gazte gaztetatik, buruan mundu hobe bat
sortzeko jendeak duen ahalmenaren uste sendoa du, horregatik
ingurumen hezitzaile ikasketak egin zituen eta itsas zientzialari
lanetan aritu ostean, gaur egun Mater ontziko ardatzetako bat da.
Aitor SÁEZ ALONSO,
Ataria interpretazio zentroko teknikaria.
“Txikitatik hasi nintzen natura maitatzen eta naturaz gozatzen.
Aitarekin perretxikotan joatea oso gustoko nuen, mendi zein basoan
zehar murgiltzea, hain zuzen. Horrek piztu zidan mundu honetan
lan egiteko gogoa; horrek Bihotz Berdea bihurtu ninduen”.
Idoia LIZEAGA,
Artisau, bitxigilea eta lore-artean irakaslea.
Gaztetatik ohartu zen, geu bezala, natura iragankorra zela.
Iraunkortasun bakarra, bizipenetatik ateratako esperientziek eta
sorkuntzak zuela soilik. Horregatik, inguruko elementu natural
iragankorretatik, sorkuntza iraunkor bat egitea lortzen du, izan
bitxigintzan, lore-artean edo espazioetan.

Esteban IRIARTE LIZARRALDE,
Basozaina eta Urnietako basa-animalien artapen zentroko
teknikaria. Oso gaztetatik natur zalea, beren lehen pausoak
Aranzadiko ornitologia sailean egin zituen 1978an hegaztiak
eraztuntzen eta habia kutxen jarraipenak egiten. Argi zeukan
naturarekin erlazionatutako zerbaitetan lan egin nahi zuela eta,
Gipuzkoa Foru Aldundiako basozain egin zen, gaur egun funtzio
horietan diharduelarik.
Vega ASENSIO HERRERO,
Ilustratzaile zientifikoa.
Biologian doktoretza egin zuen marrazteari utzi gabe eta
ilustratzailea da egun ikertzaile izateari utzi gabe. Zientzia,
ilustrazioaren bidez komunikatzeko modu egokienak ikertzen ditu,
begiak paperetik altxatu eta bere parean pasatzen diren xomorro,
hegazti nahiz narrastirik txikiena ere interes eta jakin minik
handienarekin behatuz. Irudiek zientzia komunikatzeko duten
gaitasuna ikusirik eta ilustratzaile zientifikoaren lanak duen balioa
eta garrantziaz jabeturik buru belarri lanean dihardu ilustratzaile
zientifiko generazio berriak prestatzeko masterra koordinatuz.
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Maddi ASTIGARRAGA BERGARA,
Ilustratzaile zientifikoa.
Zientziarekiko sentitzen zuen jakinmina, giza gorputza eta honen
funtzionamenduarekiko jakinmin bilakaturik, Biomedikuntza
ikasketak egin zituen. Gradua amaitzean,
zientziaren gainerako arloak arakatzeko nahiak eta
marrazketarekiko sentitzen zuen pasioari jarraituz, ilustrazio
zientifikoan espezializatu zen. Biziki sinisten du,
marrazketa, komunikatzeko nahiz ingurua ezagutzeko baliabide
paregabea dela eta beraz, ilustratzaile zientifiko bezala zientzia ikasi
eta marrazten jarraitzeaz gain, kideekin batera tailer ezberdinak ere
eskaintzen ditu ilustrazio zientifikoaren eta marrazketaren onurak
partekatuz. Natura, zientzia eta inguruko mundua arakatu eta
marrazketarekiko pasioak uztartzeko lekua du ilustrazio zientifikoa.
Mikroskopioa eta bata zuria albo batera utziz, pintzel, margo eta
arkatzak bilakatu dira, zientzia arakatu eta komunikatzeko bere
tresna propioak.
Lur EPELDE SIERRA,
NEIKER-eko ikertzailea.
Txikia zela, argi zeukan astronauta izan nahi zuela eta bere
espazio-ontzian galaxia ezezagunak esploratuko zituela. Alabaina,
galaxia ezezagunetara begira egon ordez, lurrera begira jari zen
eta biologia ikasketak egin eta lurzoruetako mikrobio ekologian
espezializatu zen. Leonardo da Vincik esaten omen zuen gehiago
dakigula zeruko gorputzen mugimenduari buruz zapaltzen dugun
lurrari buruz baino lurzoruko galaxiako esploratzaile bihurtu zen,
izan ere, lurzoru tona batean 1016 prokariototik gora daude, gure
galaxiako 1011 izarrekin alderatuta. Lurzoruetan galaxian baino
gehiago dago esploratzeko!

Ana AIZPURUA INSAUSTI,
NEIKER-eko ikertzailea.
Baserri munduan hazia, lurrarekin oso harreman estua izan du haurra
zela, eta naturarekin lotutako zerbait ikasi nahi zuela oso argi zeukan
gazte gaztetik. Baserriko giroak eta naturarekiko harremanak bultzatuta,
nekazal ingeniaritza ikasi zuen eta mahasti, zereal eta laboreen ongarri
eta lurzoruarekin lotutako hainbat proiektu bideratu ditu. oso argi dauka
lurzorua babestu egin behar dela, bertatik lortzen bait ditugu gure elikagai
guztiak, baina are argiago dauka, lurzoruan ezagutzen ez ditugun hainbat
prozesu garrantzitsu gertatzen direla, eta ezagutza hau guztiz beharrezkoa
dugula, jakitea eta nekazal munduan zabaltzea.
Andoni LLOSA,
Fauneandoko kidea, mendi gidaria eta oinatz eta arrastoetan aditua.
Natur zaletasun grina betidanik izan zuen Andonik, urte askotan
bestelako lan eremuetan aritu ondoren, batez ere euskararen
munduan, bizitza osoko grin hau lanbide bihurtzeko asmoz,
Fauneando enpresa sortu zuen. Gaur egun bere lanbidea hegazti
erroldak, natur tailerrak, basoan zeharreko bisita gidatuak egitea da
Arabako natur gune oparo eta lasai batean.
Ibai LLOSA,
Fauneandoko kidea, ikaslea eta oinatz eta arrastoetan aditua.
Arabako gune natural ederrenetako batean jaioa, naturarekiko
lotura estua sehaskatik datorkio. Naturaren argazkilaria 13 urte
ezkeroztik , 16 urterekin bere lehen dokumentala egin eta aurkeztu
zuen “La vida oculta de Treviño” Gasteizko Ataria gunean. Gaur
egun, Geografia eta Lurralde Antolakuntza ikasten ari da EHUn eta
Fauneandoko partaide gazte baina eskarmentu handikoa da.
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Beatriz DIAZ MARTIN,
Aranzadiko Entomologia Saileko entomologoa.
Txikitatik bere bi pasio handien artean banatua egon da: artea eta
zientzia. Naturak eskaintzen dizkigun irudi, kolore eta egitura kantitate
izugarriari erreparatzen zion txunditurik, eta inguruan gertatzen zen
guztiaren funtzionamendua eta zergatia ezagutu nahi zituen. Jakin-min
handi hori asetzeko, inspirazio-iturri handia aurkitu zuen inguratzen
gaituzten animali txikietan, intsektuetan bereziki, eta arreta jartzen
zuen egiten zuten guztian.

Aitor LARRAÑAGA ARRIZABALAGA,
Ibaien Ekologia laborategia, UPV/EHU.
Txikitatik naturaren funtzionamenduan interes handia izan du. Baratza
duen etxe batean jaioa, ume umetatik bertako laborantzetan parte
hartu izan ohi du. Landare eta animali ezberdinen forma, bilakaera eta
elkarrekintzek txunditzen zutenez, Biologia eta Ingurumen Zientziak
ikasi zituen. Ur gezetako ekosistemen funtzionamendua du ikerketa lerro
nagusia eta ezagutza zientifikoen dibulgazioan parte hartzea gustatzen zaio.
Ioar DE GUZMAN MARTINEZ,
Ibaien Ekologia laborategiko ikerlaria, UPV/EHU.
Betidanik izan du animalia artean egoteko zaletasuna. Xomorro
txikienek ere txunditu egiten zuten eta jostailurik gogokoenak animalia
formakoak ziren beti. Albaitari izan nahi izan zuen txikitan, eskolan
biologiari lotutako ezagutza zabalagoa eskuratu zuen arte. Biologiako
ikasketak hasitakoan hainbat arloetako bitxikeriek jakin-min handia
sustatu zioten eta ur gezetako ekosistemak ikertzen gustura asko
ibiltzeaz gain, txori-zalea ere bada.
Aitor IZTUETA BARANDIARAN,
Artzaina.
Txikitatik interes handia izan zuen ardiekiko, osaba eta izebekin
ibiltzen zen artzain lanetan. Osetan bere kontura artaldea ipintzea
erabaki zuen arte. Mendia eta natura du bizitza eta herrian dagoen
denboran, berriro Aralarrera bueltatzea du amets.
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Programaren informazioa web orri
honetan dago eskuragarri:
www.ekogunea.eus
E. bihotzberdeak@ekogunea.eus
T. 943 251 700 / 943 552 020
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