
Hazien zaindariez

Ikusgarriena, mediatikoena, Munduko Hazien 
Ganbera da, seguru aski. Norvegiako Svalbard 
uharteetan dago, Ipar poloan ia, eta mundu 
osoko laborantza-haziak jaso eta gordetzen 
dituzte bertan. Hango hotza eta bakartasuna 
aproposak dira haziak kontserbatzeko, eta 
funtsezkoa da hori, gainerako biltegien 
segurtasun-kopia gisa funtzionatzen baitu. 
830.000 laginetik gora bildu dituzte gaurgero 
uharteko permafrostaren azpian, eta 4,5 milioi 
barietaterentzat dute tokia. 

Laborantzarako barietateak ez ezik, basaespezieak 
ere jasotzen dira munduko hazien bankuetan. 
Horrela, landare-biodibertsitatea gordetzen da, 
batetik, eta giza elikadurarentzat oinarrizkoak 
diren laboreen aniztasuna bermatzen da, bestetik. 
Izan ere, gizakiok labore eta barietate gutxi 
batzuetan oinarritzen dugu elikagai-horniduraren 
zati handi bat; barietate horiek bakarrik izango 
bagenitu, ikaragarri zaurgarriak izango ginateke 
gaixotasun eta izurrien aurrean. Horregatik, 
hazien bankuek oso funtzio praktikoa betetzen 
dute, aniztasuna gordeta laboreak hobetzeko bide 
batira. 

Zenbaki honetan, gordailu horietako batzuetara 
gerturatu gara (bertakoak zein urrunekoak, 
handiak eta txikiak), hazien zaindariak 
ezagutzera eta nola lan egiten duten ikustera. 
Joseba Garmendiak, Andreas Ebertek, Jose 
Ignacio Ruiz de Galarretak eta Luigi Guarinok 
gidatu gaituzte XXI. mendeko biltegietan zehar. 

Haiekin batera, bosgarren zaindari bat ere ekarri 
dugu barruko orrietara: Nikolai Vavilov errusiar 
aitzindaria. XX. mendearen hasieran, garaiko 
hazi-bilduma handiena bildu zuen, hogei urtez 
Europan, Asian, Afrikan eta Amerikan bidaiatu 
ondoren. Nekazaritzan erabiltzen diren landare 
guztien basasenideak topatu nahi zituen, eta 
gosea amaitzea zuen amets. Ametsa amesgaizto 
bihurtu zuten, ordea, Stalinen erregimenak eta 
Bigarren Mundu Gerrak. Hazien garrantzia 
estrategikoaren adierazle tragiko bat izan zen 
Vaviloven historia. 
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XX. mendearen hasieran, Nikolai Vavilov errusiar zientzialariak bere garaiko 
hazi-bildumarik handiena lortu zuen. Nekazaritzan erabiltzen diren landare 
guztien basasenideak topatu nahi zituen, eta hogei urtez bidaiatu zuen 
kontinenteetan barrena. Gaur egun, 1.300 hazi-biltegi inguru daude munduan. 
Landareen eta laboreen bioaniztasuna gordetzea dute helburu.
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haziEn zaindariak

e lk arrizketa

ander 
ramos 
Murgialdai 
Neurozientzialaria
Ander Ramos 
neurozientzialariak (Donostia, 
1980) jaso du azken Walter 
Kalhkhofe-Rose saria. 
Alemaniako Etorkizun 
Handiko Ikertzaile Gazterik 
Onenaren Saria da, eta lehen 
aldiz eman diote alemaniarra 
ez den ikertzaile bati.
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aurkibidea ]

EKI N EAN

Saioa Alvarez 
Sabatel
Saioa Alvarez Sabatel emultsioen gantza 
nola gutxitu ikertzen ari da AZTI-Tecnalian. 
Ikertzen ez ezik, egiten duen lana 
zabaltzen ere ahalegintzen da, eta 
arrakasta handiarekin egiten du, gainera.
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Pinguino artean

ALBISTEAK

EKI N EAN

Saioa Alvarez Sabatel

MU N DU I KUSGARRIA

Lokatzezko sumendiak

E LK ARRIZKETA

Ander Ramos Murgialdai

HAZIEN ZAINDARIAK

MU N DU DIGITAL A

Etxeak ere adimendun

ISTORIOAK

Orkidea eta sitsa

I RAU LTZA TXI KI EN LEKU KOAK

Juan Ignacio Pérez Iglesias

SATORRAK IL ARGIAN

GAI LI BR EAN

Pubis-zorriak, gizakiaren 
aspaldiko parasito lotsagarriak
Mikele Macho

GAI LI BR EAN

Hizkuntza-oinarriak
Iñigo Lopez-Gazpio

GAI LI BR EAN

Malkoaren biomarkatzaileak, 
begi-hanturaren adierazle
Elena Vecino

A STRONOMIA

HURRENGO ZENBAKIAN
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% 1eko fetu-galeraren 
dogma, gainbehera
Teknika inbaditzaileei, amniozentesiari eta biopsia 
korialari egotz dakizkiekeen fetu-galeraren arriskuei 
buruzko argibideak eman ditu Policlinika Gipuzkoako 
genetika-unitateko Mª Eugenia Querejetak.

LEKU KOA

Juan Ignacio 
Pérez Iglesias
Biologian doktorea eta Fisiologian 
katedraduna. Pérez Iglesiasek argi eman 
ohi du bere iritzia. Oraingoan ez zuen 
zertan bestelakoa izan, eta halaxe, 
zehatz eta zorrotz, erantzun die galderei.

19

38
ANALISIA

% 1eko fetu-galeraren  
dogma, gainbehera 
Maria Eugenia Querejeta
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Darwinen 
orkidea  
eta sitsa
Darwin txundituta gelditu  
zen Madagaskartik  
ekarritako Angraecum 
sesquipedale orkidearekin.  
Izan ere, haren  
nektarioa 30 cm  
luze zen, eta,  
Darwinentzat, horrek  
esan nahi zuen  
Madagaskarren bazela  
tamaina horretako  
proboszidea zuen sitsen bat. 
Halaxe iragarri zuen.




