
Paradoxak

Goi-mailako ikerketa zientifikoa egiteko 
zentroak sortu eta eraikitzeko politika garbia 
izan du Eusko Jaurlaritzak azkeneko urteotan. 
CICak (Ikerketa kooperatiboko zentroak) 
izan ziren lehenengo, eta BERCak (Basque
Excellence Research Centres) iritsi ziren geroago,
unibertsitate eta ikerketa-zentroen sarea osatzera.
Ahalegin ekonomikoa ez da nolanahikoa izan.
Zazpina CIC eta BERC existitzen dira gaur egun;
baina, egin hamar urte atzera, eta orubeak ziren
gune horietako gehienak.

Hain zuzen ere, orube ohi horietako bitan 
ari dira lanean zenbaki honetarako mahai baten
inguruan bildu ditugun hiru ikertzailetatik bi.
Joan-etorriko bidea egindakoak biak ala biak. 
Izan ere, atzerrira irtetea zen ikertzaile-karrera
egin nahi zuenaren halabeharreko patua, kasu
gehienetan. Ikertzaile askoren bizitzaren historia
da baldintza ekonomiko eta kontratuzko 
—hitz hori erabiltzerik badago— kaxkarretan tesia
garatzea, nahi ala nahi ez doktorego ondoko
egonaldia atzerrian egitea, eta, ondoren...
auskalo.

Urtziri, Naiarari eta Felixi adituta, garbi ikusten
da “nahiz eta” erakoa dela ikertzailearen 
ibilbidea oraindik ere. Nahiz eta prekarietatea,
nahiz eta ezegonkortasuna, nahiz eta etorkizun
lausoa...  “Bokazioa dudalako, eta bestela 
asetzen nauelako”. 

Noiz arte, ordea? Zalantzarik ez dago, bokaziozko
lan-eremua da ikertzailearena; baina nahikoa
“nahiz eta” dira berezko bidaide dituen ahalegina
eta emana, inolako estraren beharrik gabe. 
Eta nahikoa garbi gelditu da hori, zientziarako
ikasgelak husten joan baitira orubeak betez joan
ahala. Une paradoxikoa bizi dugu orain.
Ikerketarako inoiz baino azpiegitura gehiago
dauden unean, harrobia falta dugu: ikerketara
dedikatu nahi duen geroz eta gazte gutxiago 
dago unibertsitateetan. Faktore anitzeko 
ekuazio konplexua daukagu eskuartean, baina
“eskerrak”-ekin aldatu beharreko “nahiz eta”
batzuk garbi daude aspalditik.
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Mahai-ingurua:

Ikertzaileak 
Euskal Herrian
Azken urteotan ikerkuntzarako azpiegiturak

nabarmen hobetu dira gurean. Baina, 

bestalde, badirudi ikertzaile-karrera garatzeko

eskakizunak gero eta gogorragoak direla.

Nomadismoa eta oztopoak alde batetik,

bokazioa eta konpentsazioak bestetik: 

euskal ikerkuntzan ari direnen ikuspegi 

eta sentipenak aztertu ditugu.
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Biodibertsitatearen aldean, kontzeptu ezezagunagoa eta urrunagoa da

geodibertsitatea. Azken aldian, baina, indarra hartzen ari da alor hori,

geologoen eta adituen artean ez ezik, gizartearen beste arlo batzuetan

ere, hasi lurralde-antolamenduaren arduradunetik eta turismo-

kudeatzaileetaraino. 26
GEODIBERTSITATEA

edo zenbat balio duen lurrak

zientzia eta teknologia
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aurkibidea ]

Dava Sobel
Zientzia-dibulgazioaren izen 

handi bat da Dava Sobel. Urteetan 

New York Times egunkarian idatzi 

zuen, eta hiru dibulgazio-libururen

egilea da. Gainera, Carl Sagan-ekin 

lan egin zuen Cosmos telesail ospetsuan. 
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FLASHA

Lurrak irentsi

ALBISTEAK

MU NDU IKUSGARRIA

Pamukkale, kotoizko gaztelua
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Dava Sobel

Bisoi europarra, 
Salburuan bueltan

GEODIBERTSITATEA 
edo zenbat balio duen lurrak

Mahai-ingurua:
IKERTZAILEAK 
EUSKAL HERRIAN 
MU NDU DIGITALA

Web mugikorretik nabigatzeko
modu berriak (I): Geokokapena

Aldaka eta belaun artifizialak

GAI LIBREAN

Fisikako eta kimikako Nobel
saridunak nazismo-garaian

GOGOETAN

Sirius, koloretako historia bat

ISTORIOAK

Emakumeak mediku?

LIBURUTEGIA

Italiako judu baten 
bizitza kimikoa

UMORE GRAFIKOA

Satorrak Ilargian

ASTRONOMIA

HURRENGO ZENBAKIAN

ANALISIA

Zientzia eta teknologia 
telebistako albistegietan. 
Andoni Eizagirre.

Zientziak galdera guztiei
erantzungo al die? Arturo Elosegi.
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Sirius, koloretako historia bat

Gaueko zeruan dagoen izarrik distiratsuenak 

zalantza handiak sortzen ditu. Historian zehar 

ez dira ados jarri izarraren koloreari buruz. 

Zuria da, baina batzuek gorri ikusten zuten. 
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Bisoi europarra,
Salburuan bueltan

Bisoi europarra desagertzeko arrisku larrian

dago eta hura berreskuratzeko ahaleginetan

dabiltza Salburuan. Irtenbiderik

egokienaren bila jarraitzen badute ere,

birsartze-proiektu pilotu bat burutu dute

urteotan.
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