
“Zumaiako adierazpena Geologia Zientzien Nazioarteko Elkartearen 
deklarazio bat da, gure ondare geologikoa babestearen garrantziari 
buruzkoa”

Stanley Finney: Geologia zientzien nazioarteko elkar-
teko (iugs) idazkari nagusia

Eta zer esan nahi du IUGSren Zumaiako adierazpenak?

Zumaiako adierazpena Geologia Zientzien Nazioarteko Elkartearen deklarazio bat da, gure ondare geolo-
gikoa zaintzearen garrantziari buruzkoa. Eta benetan egiten ari garena ez da hura zaintzea soilik, baizik 
eta gure ekintzak leku geologiko horiek ezagutarazteko dira. Ezagunak direnean, arreta jasotzen dute. 
Asko dagoeneko babestuta daude, beste batzuk ez, baina geologoen arreta jasotzen dute. Geologoek 
horietako batzuk ezagutu ditzakete, baina inork ez ditu denak ezagutzen oso ugariak eta desberdinak 
direlako, eta honek elkartu egiten ditu komunitate geozientifikoak ezagutu ditzan. Ezagutzen direnean, 
benetako garrantzia ematen zaie, eta horrek laguntzen du lekuak zaintzeko eta hezkuntza-jarduereta-
rako erabiltzeko. Beraz, horixe dio deklarazioak. Hau garrantzitsua da, eta arrazoiak ematen ditu azaltze-
ko zergatik den garrantzitsua.

Zer eginkizun dute geologia-zientziek aldaketa globalaren aurrean?

IUGSk zeregin garrantzitsua du Lurra gaur egun jasaten ari den aldaketari dagokionez, bereziki klimari 
dagokionez. Geozientifikoen komunitate bat da, eta ondoen prestatutako zientzialariak dira Lurraren his-
toria ezagutzeko, historian zehar nola funtzionatzen duen jakiteko eta gaur zer gertatzen den ulertzeko. 
Hau da, gaur prozesua aztertzen ari dira eta ezagutzen dute, baina iraganeko adibideak ditugu, eta in-
formazio garrantzitsua ematen digute gure atmosferan orain dauden aldaketak ezagutzeko. Geozientifi-
koek Lurraren historia ikusi eta prozesua uler dezakete, eta itsas mailarekin, klima-aldaketarekin, bios-
ferako aldaketekin eta abarrekin datorrena aurresan dezakete. Geozientifikoek hori ulertzen dute. Eta 
IUGS geozientifikoen komunitatea da, eta jakintza eta informazio hori komunitate zientifikoaren eta pu-
bliko orokorraren artean zabaltzen ari da.información entre la comunidad científica y el público general.

60. urteurrena hemen, Zumaian, ospatzea Covidarekin munduan azkenaldian gertatu den guztiaren, 
bidaiatzeko ezintasunaren eta abarren ondorio da. Parisen ospakizun handi bat egiteko planak zeuden, 
baina Covidaren murrizketekin ezin izan genuen han egin. Horren ondoren, Batzorde Betearazleko gai-
nerako kideei esan nien Zumaiak izan beharko lukeela, Lehen 100en iragarpenerako ez ezik, 60. urteu-
rreneko ospakizunerako lekua ere.

Zergatik erabaki du IUGSk 60. urteurrena hemen ospatzea? Eta zer esan nahi du IUGSren Zumaiako 
adierazpenak?

Geologia Zientzien Nazioarteko Elkartearen 60. urteurre-
na da. Zer da IUGS?

Geologia Zientzien Nazioarteko Elkartea (IUGS) irabazi-
asmorik gabeko gobernuz kanpoko nazioarteko 
erakundea da. Estatuetako kideak ditu, 122 
herrialdetako ordezkaritzak, eta horietako gehienek 
Zientzia Geologikoen Nazioarteko Elkartearen aldeko 
kuotak ordaintzen dituzte, eta lau urtean behin biltzen 
dira Nazioarteko Biltzar Geologikoan. IUGSk arazo 
geologikoen azterketa sustatzen du, bereziki mundu 
mailako garrantzia dutenena, eta Lurraren zientzietako 
nazioarteko eta diziplina arteko lankidetza bultzatzen 
eta errazten du. 

Gaur egun, IUGSk arreta berezia eskaintzen die nazioarteko arauei, geozientzien irakaskuntzari, 
informazio geozientifikoari eta ingurumen-kudeaketa eta -arriskuei. Baina IUGSk mundu osoko zientzialari 
geologikoen arteko lankidetza edo elkarlana sustatzen du.



Zer esan nahi du Lehen 100en aurkezpenak? 

Lehen 100en aurkezpena oso modu ikusgarria da ekimen hau hasteko, IUGSren prozesua ondare geolo-
gikoko gune garrantzitsu horiek ezagutarazteko. Lehen 100ak mundu osoaren arreta erakartzeko modu 
bat dira. Denek nahi dute beren proposamena lehen 100en artean egotea. Jendea harro dago lehen 
100ean egoteaz, eta horrek aparteko energia sortzen du.

40 herrialde baino gehiagotako jendea bildu da ekitaldi honetan. Zer esanahi du zuretzat?

Hona etorri diren pertsona guztiak, parte-hartzaile guztiak, Geologia Zientzien Nazioarteko Elkartea-
ren espiritua dira. Herrialde guztietako pertsonak biltzen ditu helburu komun baten alde lan egiteko, 
eta horixe da IUGSren espiritua. Jendea espezialista-talde txikitan edo talde handiagoetan biltzen da, 
edo horrelako ekitaldietan, jendearentzat irekiagoak diren ekitaldietan... elkarrekin jarduteko eta sare 
bat sortzeko. Bilera honetatik laguntasunak eta konexioak sortuko dira, jendea gogotsuago aterako da 
geoondarearen gainean besteekin lan eginez. Beraz, horrelako ekitaldiek on line mintegiek inoiz egin 
ezingo luketen sare-mota hori sortzen dute.

Eta zergatik erabaki duzue adierazpen hau egitea? Zer espero duzue?

Adierazpen honen bidez espero dugu publiko zabalak programa hau ezagutzea eta leku geologiko horiei 
arreta jartzea. Hasteko, 100ak urtebeteko epean identifikatu, izendatu eta onartzea lortu dugu. Epeak 
benetan estuak ziren. Hiru edo lau aste besterik ez genituen proposamenak eskatzeko. Eseri eta erabaki 
behar izan genuen, taldeka, zein diren ezagutu beharreko funtsezko tokiak. Gero, proposamena idatz ze-
zakeen jendea aurkitu behar izan genuen, adituak... Ahal izan genuen guztia egin genuen. Leku on asko 
daude. Leku batzuetan ez dugu pentsatu, baina hori datozen urteetan etorriko da.
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