


Elisa Sainz de Murietak klima-
aldaketaren inpaktu eta egokitza-
pen neurriak aztertzen lan egi-
ten du BC3 ikerketa
zentroan. Geologian lizen-
tziatua da Euskal Herriko Uni-
bertsitatean. Ikasketak amaitu
ondoren, Madrilera joan zen In-
gurumen Ingeniaritza eta Kudea-
keta Masterra egitera Industrial
Antolakuntzarako Eskolan
(EOI).

2 0 0 2 a n
Mond r a g o n
Taldeko koo-
peratiba ba-
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lan 2005ean
Eusko Jaurlari-
tzako Inguru-
men Sailean

hasi zen arte, Biodibertsitate zuzendaritza-
ren ardurarekin. Eusko Jaurlaritzan lau
urtez egon eta gero doktoretza egiteko
Masterra egin eta 2010ean bere tesia
egiten hasi zen BC3 ikerketa zen-
troan. Bere doktoretzan klima-aldake-
tak eragindako itsas-mailaren igoerak
euskal kostaldean sortu ditzakeen in-
paktu eta kalte ekonomikoak aztertu

zituen.
2017tik 2019ra Erresuma Ba-
tuko London School of Eco-
nomics unibertsitatean
egon da lanean, klima-al-
daketaren inpaktuei ego-
kitzeko neurriak eta
politikak aztertuz eta
egun bueltan dago
BC3-n, hainbat iker-
keta proiektutan mur-
gilduta.
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Klima-aldaketaren arazoak gero eta arreta handiagoa jasotzen
ari da eta komunikabideek gero eta leku gehiago eskaintzen diote
arazo honi. Euskal gizartearen kezka nagusienetakoa ere bada
eta agenda politikoan ematen zaion garrantzia handitzen ari da.

Hala ere, klima-aldaketari buruzko informazioa urruneko
kontu bezala aurkezten zaigu maiz, eta datu kontrajarriak ere ja-
sotzen ditugu. Gaia, noski, konplexua da eta ikuspuntu desber-
dinetatik aztertu daiteke, baina gehienetan informazioa
tenperatura igoerarekin dago lotuta edo muturreko gertakariekin,
eta gutxi hitz egiten da aldaketa hauen jatorriaz eta bere ondo-
rioek gure gizarte eta ekonomian izan dezaketen eragin handiaz.

Hitzaldi honetan klima-aldaketaren inguruko bidaia propo-
satzen dizuegu, zientzia oinarri izango duena. Abiapuntua, klima
aldaketaren ebidentziak izango dira, gaia aldatzen ari ote den
aztertuko dugu, baita aldaketa hauek, Lurraren historian gertatu-
takoak ikusta, ziklo natural baten ondorio diren. Gertatzen ari
diren aldaketen atzean dauden faktoreak eta arrazoi nagusiak ere
aztertutako ditugu, eta hauen arabera aukeran ditugun konpon-
bideak. Azkenik, dagoeneko gertatzen ari diren eta etorkizunean
jazo daitezkeen ondorioak ezagutuko ditugu eta gizarteak hauei
aurre egiteko nola presta daitezkeen.
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