
Biodibertsitateari buruzko datuak jasotzea 
herritarren parte hartzearekin 

 
 

Laboratorium museoa: aurkezpena eta asmoak 



• Bergarako Tokiko Ekintza Plana (AG-21): 2006. Diagnostikoan: informazio oso gutxi biodibertsitatearen arloan. 

• Biodibertsitatearen aldeko herritarren parte hartze aktiboa 

1 - AURREKARIA: AG 21 TOKIKO EKINTZA PLANA 

  

“LE 3. BIODIBERTSITATEA *, BALORE NATURALAK ETA PAISAIA BABESTU ETA HOBETU  

  

P 3.1. Biodibertsitate eta balore naturalen inguruan ikerkuntza, zabalkuntza eta sentsibilizazioa bultzatzeko 

programa  

1. Flora eta landaredia komunitateen inbentario bat egitea, balore edo interes berezia duten flora 

elementuei erreferentzia berezia eginez. Landaredia komunitate garrantzitsuenen kartografia 

egitea.  

2. Udalerrian faunaren inbentario bat egitea erreferentzia berezia eginez Mehatxuan dauden 

Espezieen Euskal Katalogoan jasotzen direnei bestalde, interes berezia duten eremuen definizioa 

egin eta babes neurriak hartzea. 

3. ... “ 
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Anfibioak eta Narrastiak egin gabe 
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FLORA 

MEHATXUPEKO ESPEZIEAK 10 

BERGARAN INTERESEDUN ESPEZIEAK 5 

ESPEZIE EXOTIKO INBADITZAILEAK 7 

POTENTZIAL INBADITZAILEDUN ESPEZIEAK 12 

BERGARAN IZAERA INBADITZAILEDUN ESPEZIEAK 6 

BERGARAN INBENTARIATUTAKO LANDARE BASKULARRAK 886 
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FAUNA 

MEHATXATUTAKOAK GUZTIRA 

UGAZTUNAK 13 41 

HEGAZTIAK 33 106 

ARRAINAK - 4 

HERPETOAK 7 17 
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• Emaitzak kontserbazioaren ikuspegitik? Mugatuak.  

• Herritarren foroa ahuldu. 

• Bildutako informazioa ekintza bihurtu ez. 

• Zailtasun ekonomikoak (diru laguntzak aldatu…) 

• Gai ulergaitza.  

• Gaia bultzatu zuten herritarren balantzea? Espektatibak bete ez (eta Adm. Publikoa gara).  

• Etorkizunerako ondorio batzuk: 

• Informazioa ez da helburu bakarra.  

• Informazioa erabilgarria izatea eta erabiltzea izan daiteke espektatiba. Lotutako proiektuak? 

• Komunikazioan, hezkuntzan, ahalegina handitu behar da. 

• Tokiko eskalan, beste erakunde batzuen babesa bereziki garrantzitsua da.  
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2 – LABORATORIUM MUSEOA 



7/2006 Legea, abenduaren 1ekoa, Euskadiko Museoei buruzkoa.  

2. artikulua. 

1.– Lege honen ondorioetarako museotzat joko dira baldintza hauek betetzen dituzten entitate iraunkorrak: irabazi-asmorik gabeak izatea; 
publikoarentzat irekita egotea; gizartearen eta horren garapenaren zerbitzura egotea eta historia, arte, arkeologia, paleontologia, 
antropologia, etnografia, etnologia, zientzia, teknika eta naturaren alorrean edo bestelako edozein kultura alorretan baliotsu diren multzo 
eta bildumak batu, eskuratu, kontserbatu, ordenatu, dokumentatu, ikertu, zabaldu eta erakustea modu zientifiko, estetiko eta didaktikoan, 
eta hori guztia helburu jakin batzuekin: ikertzea, heztea, gozatzea, begiestea eta zientzia eta kultura sustatzea.  

4.– Hauek izango dira museoen zereginak:  

a) Bere tutoretzapean zainduta dauden ondasunak biltzea, eskuratzea, kontserbatzea, inbentariatzea, katalogatzea, ikertzea, 
zaharberritzea eta era ordenatuan erakustea.  

b) Bildumak osatzen dituen ondasun material eta ez-materiala ikertzea, era berean kultura arloa eta dagozkien jakintzagaiak.  

c) Aldiro-aldiro, erakusketak eta zientzi, ikerketa eta zabalkuntza jarduerak antolatzea museoaren izaera eta espezialitatearen 
arabera.  

d) Beren funtsen monografiak eta katalogoak egitea eta argitaratzea eta argitalpen horiek sustatzea.  

e) Heziketarako jarduera didaktikoak eta kultura-zabalkundekoak egitea eta garatzea museoaren izaera eta espezialitatearen 
arabera.  

f) Estatutuetan edo lege-arauetan esleitzen zaizkien gainerakoak.  

5.– Museoek bestelako kultura-jarduera osagarriak ere burutu ahal izango dituzte baldin eta nahikoa baliabide badute eta horrek lege 
honen arabera dagozkien zereginak normaltasunez burutzea eragozten ez badie.  
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• ERAKUSKETA IRAUNKORRA: GOGORATU ETA EGUNERATU 

• Gaia: Berrikuntza. 

• Mezua: krisialdietan edo aldaketa handi eta erabateko garaietan arrakastaz aurrera egin ahal izateko 
funtsezko bitartekoak dira hezkuntza, ikerketa eta horietatik eratorritako berrikuntza. 

• Historioa: Bergarako Errege Seminarioaren historia da (Gipuzkoak eta Euskal Herriak aldaketa handi 
edota krisi garaiak bizi izan dituenean, horietatik arrakastaz ateratzeko lehen mailako hezkuntza, 
ikerketa zientifikoa eta horien ondorio den berrikuntza proposatu eta eskaini dituen erakundea). 

 

 

 

 

 

• BERGARAKO ERREGE SEMINARIOA: ZIENTZIAREN SORLEKUA EUSKAL HERRIAN.  

• Ez da apaiztegia, mintegia da: “Semillero de hombres útiles al país”. 

• Kimika arloan ospetsua: W aurkitu; Pt erabilgarri bihurtu… 

• Natur Zientziak XVIII eta XIXan landu zituen: “Proyecto de Flora Bascongada” (XVIII), Lorategi 
botanikoa (1851-1872) , Probintziako gai naturalen museo proiektua (1870-72), eboluzioaren inguruko 
lanak (188-1892). 
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• BIODIBERTSITATEA. HELBURUAK: 

 

• BIODIBERTSITATEAREKIKO HURBILTASUNA, ULERGARRITASUNA LORTU 

• EZAGUTZA ZIENTIFIKOA SUSTATU 

 

• PUBLIKO OROKORRA: ALDI BATERAKO ERAKUSKETA 

• HEZKUNTZA: ALDI BATERAKO ERAKUSKETA + UNITATE DIDAKTIKOA (HERRITARREN ZIENTZIA 
PROIEKTUA) 

• PUBLIKO OROKORRA: HITZALDIAK + HERRITARREN ZIENTZIA PROGRAMAK 

 

• JARDUERAK ESPARRU DESBERDINETAN LAN EGITEN DUGU, ARTEAN BIODIBERTSITATE ARLOAN.   
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• BIODIBERTSITATEAREKIKO HURBILTASUNA: Tailerrak, txangoak, zeharkako proiektuak (artea, ilustrazio 
zientifikoa, argazkilaritza) 
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EZAGUTZA ZIENTIFIKOA SUSTATU: ALDI BATERAKO ERAKUSKETA  (BERRERABILGARRIA) 
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EZAGUTZA ZIENTIFIKOA SUSTATU: HEZKUNTZA 
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EZAGUTZA ZIENTIFIKOA SUSTATU: HEZKUNTZA 
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EZAGUTZA ZIENTIFIKOA SUSTATU: HEZKUNTZA 
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HERRITARREN ZIENTZIA PROIEKTUA IKASTETXEEKIN 

 

 GAIA:  

 

GIPUZKOAKO (?) MIKROUGAZTUNEN ATLAS BERRIA 

 

Egoera: proiektua prestatzen; lehen frogak 2018ko azaroa / abenduan 

 



• Naturaren ezagutza zientifikoa sustatu, zientzia eginez: Herritarren Zientzia 

• Eskaintza zehazten ari gara. Herritarrek erabakiko dute zer egin (2017ko abendua?).  

• Hasiera: 2018 

• Aukerak (herritarrekin batera erabakitzeko): 

Udalerriko / eskualdeko hutsune espezifikoak bete: 

• Anfibio eta narrastien oinarrizko inbentarioa (formakuntza saioaren jarraipena).  

• Deba ibaiari lotutako hegazti komunitate berriaren azterketa. 

• Jada abian dauden jarraipen programa zabalduenetan kokatu jarduera (tximeleten jarraipena; hegazti 
arrunten jarraipena;…) 

 

 KEZKAK 

 

• Informazioa izango da helburu bakarra? Lotutako proiektuak garatzeko gaitasunik bai?  

• Tokiko eskala. Epe luzeko proiektuetan sartzen gara. Beste erakunde batzuen babesik? 
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EZAGUTZA ZIENTIFIKOA SUSTATU: PUBLIKO OROKORRA 



ESKERRIK ASKO 

Iñaki Irizar 

iirizar@bergara.eus 

943769003 

Laboratorium museoa - Bergara 
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