
Adimen ekologikoa “adimen etikoaren” zati bat da, gure portaera 
gidatu behar duena eta bi eremu handi hauek dituena: adimen 
soziala, gure bizikidetza arautzen duena; eta adimen ekologikoa, 
naturakin dugun harremana arautzen duena. Ez dugu ahaztu behar 
kontzientzia ekologikoa gidatzen duten printzipioetako hau: datozen 
belaunaldiekin begirunez jokatzea, planeta bizigarri bat utzi behar 
diegunez. Eta hori arazoi etiko bat da.

Hizlaria: José Antonio Marina. Irakaslea eta filosofoa.

Maiatzak 30, ostirala
Aquarium-19:30ean

La ecología ó el arte de vivir.

Donostia-San Sebastián -Aquarium 
ITXIERAKO HITZALDIA

Hizlaria: Miguel Delibes de Castro. Zientzia biologikoetan doktorea 
Madrilgo Unibertsitate Komplutensean eta CSIC-eko ikerketa 
irakaslea.

Maiatzak 17, larunbata
Oñatiko Kultur Etxea -12:00etan

Hitzaldia: La crisis de la biodiversidad.

Oñati - EGITARAUA

Hizlaria: Joaquín Araújo. Idazlea eta naturalista.

Maiatzak 22, osteguna
Reina Aretoa-19:00etan

Hitzaldia: El bosque creador de riqueza.

Errenteria - EGITARAUA

Vivaldi eta Haendelen bost urtaroak. 
Ekologiaren azken 25 urteen errepaso serioa 
baina alaia, etorkizunaren begirada baikor 
batekin.  

Maiatzak 16, ostirala
           - Tolosa - 19:30ean

Tolosa - ITXIERAKO HITZALDIA

Antonio Fraguas “Forges”

Joaquín Araújo

Miguel Delibes de Castro

Maiatzak 15, osteguna
           - Tolosa - 19:30ean

Proiekzioa: Guadalquivir. 

Ibai bat baino gehiago, Iberiar penintsulako naturgune garrantzit-
suetako hiru lotzen dituen ibilgua da Guadalquivir: Cazorla, Sierra 
Morena eta Doñana, hain zuzen ere. Pelikula honek zera 
erakusten digu: korrontearen ibileraren baitako bizitza, eta hiru 
eremu handi horiek zer paisaiaz jazten diren urteko garai 
ezberdinetan. Udazkenean hasten da Cazorla eta Segurako 
mendilerroetan, ibai handia jaiotzen den lekuan, non ura, isuri 
bainoago, harkaitzetan eta harri ebakietan barrena amiltzen den; 
arrano beltzaren, oreinaren eta basahuntzaren lurrak dira. 
Ondoren datoz Sierra Morenako mendi-hegal leunak eta lakarrak 
neguan, kurriloen paisaiak, sai beltzak… .

Hizlariak: Carlos de Hita. Natura soinuen teknikaria. José Manuel 
Cortizo. Jaizkibel Amaharrri proiektuaren zuzendaria.

Maiatzak 14, asteazkena
           - Tolosa - 19:30ean

Mahai-ingurua: Lurralde antolaketa eta ingurumena bereizi 
ezin diren bikotea dira. (euskaraz)

Zer  baldintza behar dira  erabilerak,  eraikinak  eta horien 
azpiegiturak egoki  antolatzeko? Berrikusiko dugu iraganaldian  
nola arduratu garen gure lurraldeaz, eta etorkizunean zer 
erronka izango ditugun antolaketa izan dadin ingurumenari 
atxikiagoa,  herritarren behar errealei lotuagoa eta  gizarteren 
partaidetzari irekiagoa.

Hizlariak: Peio Lozano. EHUko irakasle titularra. Geografoa. 
Itxaro Latasa. EHUko irakasle titularra. Geografoa eta paisaian aditua. 
Iker Etxano. EHUko irakasle laguntzailea. Ekonomista.

Maiatzak 13, asteartea
           - Tolosa - 19:30ean

Mahai-ingurua: 25 urte naturaren alde aurpegia ateratzen: lurra 
eta ura. (euskara/gaztelania)

Ibilbide kritikoa eta autokritikoa Gipuzkoako natura babesteko 
mugarri nagusietan barrena: iraganeko eta etorkizuneko 
mugarriak. Natura ezagutu eta babeseko zer tresna eta ekintza 
jarri dira abian? Zein aktore edo organismo dabiltza lan horretan 
gaur egun? Hain txikia den Gipuzkoa batean, non natura, landa 
eta hiria hain gainjarrita dauden, gure naturguneak ezin al ditugu 
orain arte baino ausardia gehiagorekin zaindu? Zer behar da? 

Hizlariak: Iñaki Aizpuru. Botanikoa. Klima Aldaketaren eta 
Biodibertsitatearen Saileko teknikaria. IHOBE. -Eusko Jaurlaritza. 
Adolfo Uriarte. Itsas ikerketako Unitateko zuzendaria. AZTI. Tecnalia.

Zientzia eta baliabideen kudeaketa gizakiaren etorkizunean: Nola 
atera bizirik bakar batzuen “arrakastatik”, jendez gainezka egin 
duen eta giza espeziearen eta gainerako beste espezien arteko 
ezberdintasunez beterik dagoen planeta batean .

Hizlaria: Manuel Toharia. Idazlea eta zientzia dibulgatzailea.

Maiatzak 12, astelehena
           - Tolosa - 19:30ean

Hitzaldia: El fin de la civilización del desperdicio. 

Ospakizuneko edizioa dugu 2014ko Naturaldia. Pixkanaka 

aurrera egin dugu, pausoz pauso eta, horrela, bat-batean, 

urteak igaro dira eta 25 bete ditugu dagoeneko. Hori dela eta, 

inaugurazio ekitaldi hau antolatu dugu zuekin partekatzeko: 

hasieratik zaudetenekin, urte hauetan zehar elkartu zaretene-

kin, hizlari, talde eta publiko gisa parte hartu duzuenekin, ez 

daudenekin baina gure artean jarraitzen dutenekin…; hau da, 

familia handi horrekin, non bakoitzak bere lekua duen, eta leial 

izaten jarraitu duzuenekin, urtez urte laguntzen, animatzen, 

parte hartzen.

Sorpresa asko izango ditugu Xabi Lozano eta Juantxo 

Zeberioren esku trebe eta sormenari esker, eta gurekin izango 

ditugu Madi Oihenart, Iker Galarza, Elene Arandia, Urgunak 

Txalaparta taldea (Ander Barrenetxea eta Ixiar Jauregi), 

LASKabesbatza, Jon Arruabarrena, Juantxo Zeberio eta Pablo 

Dendaluzeren argazkiak. 

Ekitaldi hau zuentzat da..., 

hitzordua, Tolosan, udaberrian..

Gozatuko duzuelakoan gaude!

Maiatzak 10, larunbata
           - Tolosa - 20:15ean

Naturaz Natura

25 urte naturarekin eskuz esku

Bizitza joanean doa, ibilera betean, geratu gabe, beti 
mugimenduan eta etengabeko eboluzio batean. 
Eboluzio hori, dudarik gabe, izaki bizidunen eta natura-
ren berezko ezaugarri bat da.

Badira 25 urte natura ezagutzeko eta ezagutzera 
emateko abentura hau hasi zela. Urtetan barrena, uko 
egin ezinezko topaleku bat bihurtu da natura maite 
duen familia oso batentzat. Klan moduko bat dugu, 
urtez urte —jadanik badira bakar batzuk— Tolosan 
biltzen dena, hitz egiteko, entzuteko eta ikasteko. 
Aurten, Tolosa Naturaldiak familia handi hori omendu 
nahi du.

Eta esan beharrik ez dago jardunaldiak bizirik daudela 
eta eboluzio bat izan dutela. Begiratu besterik ez dugu 
nola aldatu den ingurumenaz aritzeko modua: 90. 
hamarkadaren hasieran, natura kontserbatzea edo 
espeziak babestea zen eztabaiden jokaleku nagusia, 
eta orain, berriz, espazio naturalen eta haien baliabi-
deen kudeaketa, lurralde antolaketa edo herritarren bizi 
kalitatea eztabaidatzen dira, ikuspuntu integratzaileago 
batetik abiatuta. 

Gipuzkoako Foru Aldundia ere eboluzionatzen ari da 
natura babesteko politiketan, eta ekosistema honda-
tuak lehengoratzeko politika aktibo bat jarri du abian. 
Orain bai baita hautsitakoa konpontzeko, egindakoa 
desegiteko eta hartutakoa itzultzeko garaia.

NATURAZ NATURA Tolosa - IREKIERAKO HITZALDIA Tolosa - EGITARAUA Jardunaldien aurkezlea: Aitor Elduaien. Kazetaria.

www4.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/naturaldia/ Tolosako Herri Elkarteak.

Babesle nagusia: Beste babesle batzuk: Jaso bezate gure esker ona:


