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Gizakiak karbonoa atmosferan isurtzen 
duen bitartean, ozeanoak xurgatu egiten du. 
Karbono dioxidoa disolbagarria da itsasoko 
uretan, eta hortik organismo bizietan sar 
daiteke. Fitoplanktona –itsas landare 
mikroskopikoak– ozeanoaren azaletik gertu bizi 
da, eta fotosintesiaren bidez karbonoa sartzen 
du bere zeluletan. Bere heriotzarekin edo 
elikatze-katearen beste prozesu batzuen bidez, 
karbono horren parte bat ozeanoaren sakonean 
hondoratzen da. Bertan, itsasoko uretan eta 
itsas hondoko sedimentuetan biltzen da. Hala, 
ozeanoak garrantzi handiko karbono-biltegi 
gisa jokatzen du, klima-aldaketaren erritmoa 
nabarmen geldituz.

Efektu horri «ponpa biologikoa» deritzo. 
Minnesotako Unibertsitateko Katsumi 
Matsumoto irakasleak dioenez, «ponpa 
biologikoa da fotosintesiaren ondoriozko 
materia organikoaren transferentzia bertikala, 
azaleko ozeanotik ozeano sakonera». «Horrek 
esan nahi du atmosferako karbono dioxidoa 
ur sakonetara eramaten dela, eta bertan 
mendeetan zehar edo gehiago atxiki daitekeela. 
Ponpa biologikoa zenbat eta indartsuagoa izan, 
orduan eta gehiago hoztuko da klima globala, 
atmosferako karbono dioxidoa gutxituko 
delako».

Hala ere, horren erritmoa, neurri batean, 
inplikatutako fitoplankton-komunitateek 
zehazten dute. Ingurumen-baldintzen 
arabera, fitoplankton-komunitate horiek asko 
alda daitezke, eta horrek eragina izango du 
ozeanoetako karbonoaren ziklo globalean. 
Katsumik ozeanoetako biogeokimikaren arloan 
lan egite du, eta eredu informatikoak erabiltzen 
ditu organismo mikroskopiko horien hazkundea 
eta karbonoaren zikloan mundu mailan duten 
eragina aurreikusteko.

FITOPLANKTONA
«Bizi-mota guztiak oinarrizko osagai 
berberak erabiliz hazten dira, karbonoa (C), 
nitrogenoa (N) eta fosforoa (P) barne», dio 
Katsumik. «Karbonoa zelulak eraikitzeko 
oinarrizko blokea da, nitrogenoa proteinen 
osagai nagusia da eta fosforoa funtsezkoa da 
azido nukleikoetarako, hala nola DNArako». 
Katsumik fitoplanktonaren C:N:P erlazioa 
aztertzen du, hau da, organismo horietan hiru 
elementu horien proportzioak nola eta zergatik 
aldatzen diren.

Lanak aurrekari historiko bati aurre egitea 
eskatzen du. «Duela ia mende bat, Alfred 
Redfieldek ikusi zuen itsas planktoneko 
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PONPA BIOLOGIKOA: ozeanoak 
atmosferako karbonoa biologikoki atzematea 
eta biltegiratzea

KARBONOAREN ZIKLOA: karbono-
konposatuak modu batera eta bestera 
bihurtzea dakarten prozesuen multzoa, hala 
nola fotosintesia, arnasketa, deskonposizioa 
eta errekuntza

KARBONOA ATZEMATEA: atmosferako 
karbono dioxidoa harrapatu eta biltegiratzeko 
prozesua

FOTOSINTESIA: landareek karbono 
dioxidoa, ura eta argia molekula organiko 
bihurtzeko egiten duten prozesu kimikoa

FITOPLANKTONA: ozeanoko gainazaleko 
uretan bizi diren itsas landare mikroskopikoak

TAXONOMIA: organismoak sailkatzeko 
sistema
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Ozeanoetako biogeokimika

IKERKETA-EREMUA

Ozeanoetako fitoplanktonaren 
C:N:P erlazioa baldintza 

desberdinen arabera nola aldatzen 
den modelizatzea.

Zientzien Fundazio Nazionala

IKERKETA-PROIEKTUA

FINANTZATZAILEA

ozeanoan. Horren ondorioz, sakonera 
desberdinetako ur-geruzak lehen baino 
gutxiago nahasten dira. Esanguratsuena da 
geruza sakonenetan atxikitako mantenugaiek 
azaleko uretara iristeko aukera gutxiago 
dituztela. Eta beraz, fitoplanktonaren inguruak 
N eta P gutxiago ditu eskuragarri. Redfield 
erlazioan bakarrik oinarrituta, espero da horrek 
ponpa biologikoa nabarmen ahulduko duela, N 
edo P gabe fitoplanktonak ezin baitu C lortu.

Hala ere, Katsumiren ikerketak erakusten du 
hori partzialki konpentsa daitekeela ikertu 
dituen C:N:P erlazioari eragiten dioten beste 
faktoreak direla eta. «Mantenugai-maila baxuak 
C:N:P erlazioa handitzen du zeluletan, eta 
horrek esan nahi du proportzionalki C gehiago 
lortzen dutela N edo P baino», dio Katsumik. 
«Aldi berean, mantenugaiak murrizteak eta 
tenperaturak igotzeak C motako fitoplankton 
espezie aberatsen komunitateei mesede egiten 
die, hala nola zianobakterioei». Erantzun 
fisiologiko eta taxonomiko horiek esan nahi 
dute, nahiz eta ponpa biologikoak mende 
amaieran nabarmen ahultzen jarraituko duen, 
informazio hori gabe espero zitekeena baino % 
30 gutxiago ahuldu daitekeela, etorkizuneko 
berotze-egoera estandar batean.

C:N:P erlazioa egonkorra zela eta itsasoko 
uraren C:N:P erlazioaren oso antzekoa zela. 
Behaketa horri "Redfield erlazioa" deritzo, 
eta ozeanografia biologiko eta kimikoan ideia 
nagusia da», dio Katsumik. «Hala ere, berriki 
egindako lanek frogatu dute planktonetako 
C:N:P erlazioa nabarmen alda daitekeela. 
Nire proiektuaren helburua da aldakortasun 
hori eredu ozeanikoetan txertatzeko modu bat 
aurkitzea, eta eredu horiek erabiltzea aldaketa 
horiek karbono ozeanikoaren zikloan eta klima 
globalean duten eragina aztertzeko».

C:N:P ERLAZIOAREN ERAGINAK
«Oro har, ponpa biologikoaren indarra 
mantenugaien eskuragarritasunak mugatzen 
du», dio Katsumik. «Lorategiko landareak 
N eta P bidez ongarritzen direnean gehiago 
hazten diren bezala, gauza bera gertatzen da 
itsas fitoplanktonarekin». Hala ere, ikerketa 
azalpen hori sinpleegia dela erakusten ari da, 
suposatzen baitu C:N:P erlazioa konstante 
mantentzen dela eta Redfield erlazioari 
jarraitzen diola. Bizitza erreala, gertatu ohi den 
bezala, askoz ere konplikatuagoa da.

«Nire ikerketak C:N:P erlazioa zehazten 
duten hiru faktore nagusi identifikatu ditu 
fitoplanktonean eskala desberdinetan», 
dio Katsumik. «Banakako zeluletarako, 
C:N:P erlazioa N eta P eskuragarritasunak, 
tenperaturak eta argi-mailak zehazten dute. 
Adibidez, inguruko itsasoko uretan P urria 
denean, zelulek konpentsatuko dute eta C 
askorekin, eta P gutxi erabiliko dute». Baina 
gauzak korapilatu egiten dira, fitoplankton-
espezieek modu desberdinean erantzuten 
baitiete ingurumeneko faktore horiei. 
«Taxonomia, beraz, C:N:P erlazioari eragiten 
dion bigarren faktore handia da. Adibidez, 
zianobakterioak C asko duten fitoplankton 
mota bat dira, eta, beraz, espezie horiek 
nagusi diren komunitateek C:N:P erlazio 
handia izango dute». Espezie horiek ponpa 
biologiko globalean dituzten ondorioak 
munduan duten ugaritasunaren araberakoak 
dira: «Produktibitate» handia duten tokiek 

(hau da, fitoplankton asko dutenek) 
ekoizpen globalari gehiago lagunduko diote 
produktibitate txikiko eremuek baino. «Beraz, 
hiru kontrolak fisiologikoak, taxonomikoak eta 
produktibitatekoak dira», adierazi du Katsumik.

RATIOA EREDUETAN INTEGRATZEA
«Ozeanoaren zenbakizko ereduak benetako 
ozeanoaren funtzionamenduaren irudikapen 
matematikoak dira», dio Katsumik. «Adibidez, 
haizeak ozeanoko azaleko urak bultzatzen 
ditu eta korronte ozeanikoak sortzen ditu. 
Badaude ekuazio batzuk haize-korronte 
erlazioa adierazten dutenak.» Prozesu fisikoak 
eta kimikoak errazago modelatu ohi dira, 
hobeto ezagutzen baitira funtzionamendua 
arautzen duten oinarrizko "legeak". Bestalde, 
prozesu biologikoak, hala nola fitoplanktonaren 
produktibitatea, konplexuagoak dira eta 
ereduetan sinplifikatuegiak izan daitezke. Hori 
aldatzeko lanean ari da Katsumi. «Prozesu 
biologikoen ekuazio asko behaketetan 
oinarritzen dira», dio. «Ozeanoetako 
biogeokimikaren behaketa-ikerketen emaitzak 
aztertzen ditut eta ekuazio sinpleetan 
banakatzen saiatzen naiz. Gero, ekuazio horiek 
nire ereduetan txertatzen ditut».

Gaur egun, Redfield erlazioa modu orokorrean 
erabiltzen da ozeanoen portaera modelatzeko, 
karbonoaren zikloaren kasuan bezala, baina, 
ikusi denez, ez da beti irudikapen zehatza. 
Orain, ozeanografoek Katsumiren ereduak 
erabil ditzakete beren ereduen barruan, 
ozeano globalaren irudi errealagoa lortzeko. 
«Nire lanak aukera ematen die zientzialariei 
fitoplanktonaren C:N:P erlazioa ingurumen-
baldintzen arabera nola aldatzen den 
kalkulatzeko», dio Katsumik. «Horrek, era 
berean, eredu zehatzagoak ekar ditzake, 
urruneko iraganeko klimak nolakoak ziren eta 
ozeanoak gaur egungo eta etorkizuneko klima-
aldaketaren aurrean emandako erantzunak 
kalkulatzeko». 
AURKIKUNTZAK
Gaur egungo berotze globalak estratifikazio 
termikoa deritzon efektua eragiten du 



ESPLORATU OZEANOETAKO 
BIOGEOKIMIKAKO KARRERA

•  Erakunde askok lagundu diezaiekete ozeanografia edo 
horrekin lotutako ikastaroak ikasi nahi dituzten ikasleei. Estatu 

Batuetan, NOAA Sea Grantek ozeanografia-karreretara 
bideratzen diren ikasleei laguntzen die, adibidez, bekak eta 

praktikak eskainiz: seagrant.noaa.gov

•  Minnesotako Unibertsitateko Lurraren eta Ingurumenaren 
Zientzien Sailak, Katsumik lan egiten duenak, dibulgazio 

publikoko programak eskaintzen ditu aldizka. (cse.umn.edu/
esci/initiatives). Katsumik ikastaroak eskaintzen ditu herriko 
institutuetan uda gehienetan, hitzaldi publikoak ematen ditu 

eta unibertsitateko ikasleak hartzen ditu bere ikerketa-taldean 
"proiektu txikietan" parte har dezaten. 

•  Katsumik dio litekeena dela ozeanoetako biogeokimika-
karrera mundu akademikoan edo gobernu-ikerkuntzan tokia 
izatea. PayScale-ren arabera, Estatu Batuetako ozeanografo 

baten batez besteko soldata 70.000 dolarrekoa da.

KATSUMIREN AHOLKURIK ONENAK

01   Aurkitu inspiratzen zaituen eta jarraitzeko eredu ona den 
norbait.

02   Ikasketekin konprometituta egoteak eta ingurumen-gaiekiko 
interes handia izateak ozeanografia-karrerarako prestatuko 
zaitu.

03   Lanaren eta bizitza pribatuaren arteko oreka osasungarria 
mantentzea. Hori funtsezkoa da bizitzan etengabeko arrakasta 
lortzeko.

ESKOLATIK 
OZEANOETAKO BIOGEOKIMIKO 

BIHURTZERA BIDEA
Ozeanoetako biogeokimika diziplinartekoa denez, Katsumik ZTIMen 

oinarriak ezagutzea gomendatzen du: fisika, kimika, biologia eta 
matematika. Unibertsitatean, ozeanografia, geokimika edo Lurraren 

zientziei buruzko ikastaroak oso erabilgarriak dira, baina beste titulazio 
zientifiko askok ere beharrezko prestakuntza eskain dezakete.

Katsumik bere ikerketa-eremuaren eta 
karreraren inguruan hitz egiten du xehetasun 
gehiagoz.

ZER DA OZEANOETAKO 
BIOGEOKIMIKA?
Ozeanografia, ozeanoen azterketa, oso eremu 
zabala eta diziplinartekoa da. Hurrengoak barne 
hartzen ditu: fisika (adibidez, ozeanoetako 
korronteak, bero-edukia), kimika (adibidez, 
oinarrizko kontzentrazioak eta isotopoak 
itsasoko uretan), biologia (adibidez, ekoizpen 
biologikoa, mikrobioen arnasketa) eta geologia 
(adibidez, ibaien sarrera, sedimentazioa). 
Ozeanoetako biogeokimika ozeanografiaren 
azpimultzo bat da, egunetatik milurtekoetara 
doazen denbora-eskaletako elementu 
garrantzitsuen zikloarekin lotzen dena. Ziklo 
horiek prozesu fisiko, kimiko eta biologikoak 
eskatzen dituztenez, berez diziplinartekoa da.

ZERTAN DATZA ZURE IKERKETA-
KARRERA?
Ozeanografo kimiko konputazional naizen 
aldetik, ozeanoetako karbonoaren ziklo 
globalarekin eta karbonoaren sistema 
globalarekin lotura duten gai askoren inguruan 

ikertzen dut. Ozeanoek eragin handia dute 
atmosferako karbono dioxidoan, klima-
aldaketaren eragile nagusietako bat. Nire 
ikerketa, iraganeko, oraingo eta etorkizuneko 
klimetan ozeanoetako karbonoaren ziklo 
globalaren bultzatzaile garrantzitsuak 
kuantitatiboki ulertzeko lan egitean datza.

ZURE LANAREN ZEIN EZAUGARRI DA 
ATSEGINGARRIA?
Ozeanoetako biogeokimika oso garrantzitsua 
da munduko klima-aldaketarako. Ozeanoak 
xurgatu eta xurgatzen jarraituko du erregai 
fosilak erretzean askatutako karbono 
dioxidoaren parte handi bat. Itsas fitoplanktona 
eta bonba biologikoa bezalako arloetan ikertzea 
funtsezkoa da karbonoaren ziklo globalak nola 
funtzionatzen duen ulertzeko, eta horrek klima-
aldaketak munduan dituen eraginetarako zer 
suposatzen duen ulertzeko.

ZEREN INGURUAN EGINGO DUZU 
LAN GERO?
Etorkizunerako bi norabide ditut buruan. 
Lehenik, sateliteen datuak erabili nahi ditut 
fitoplanktonaren C:N:P erlazioak urrutitik 
zenbatzeko. Horrek nire modelizazio teorikoko 

lana mundu errealeko datuekin osatuko luke. 
Bigarrenik, fitoplanktonari buruzko nire lan 
teorikoa zabaltzeko asmoa dut, zooplanktona 
kontuan hartzeko. Animalia mikroskopiko 
horiek fitoplanktonaz elikatzen dira eta 
ozeanoetako uretan zehar bertikalki mugitzen 
dira. Beraz, ponpa biologikoaren parte 
garrantzitsu bat dira eta fitoplanktonaren 
C:N:P erlazioak alda ditzakete fitoplanktonaren 
biomasa hondoratu ahala.

ZER ARAZO IZANGO DITU 
OZEANOETAKO BIOGEOKIMIKOEN 
HURRENGO BELAUNALDIAK?
Prozesu biologikoak mekanismo 
kuantifikagarrietan banakatu behar dira prozesu 
horiek zehaztasunez modelatzeko, baina hori 
zailagoa da biologiarentzat kimikarentzat eta 
fisikarentzat baino. Funtsezkoa da prozesu 
horien atzean dauden ekuazioak ezagutzea. 
Hurrengo belaunaldirako beste erronka bat da 
urruneko sentsoreek, hala nola sateliteek eta 
buia autonomoek, jasotzen dituzten datu-
kopuru handiak nola prozesatu. Datu-multzo 
horiek funtsezkoak izango dira guk ulertzeko, 
baina modu eraginkorrean zentzua emateko gai 
bagara bakarrik.

OZEANOETAKO BIOGEOKIMIKAREN 

INGURUKO INFORMAZIOA
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Katsumi Matsumoto urrunetik konektatzen 
da irakaslea superkonputazioko instalazioekin 
ozeanoen biogeokimika globala modelatzeko.

Klorofila-kontzentrazioa ozeanoetan. Eremu gorriek fitoplankton kontzentrazio handiak adierazten dituzte; urdinek, berriz, fitoplankton kontzentrazio baxuak. Autorea: NASA eta SeaWiFS

ZER INTERES ZENITUEN TXIKITAN?
Beti interesatu izan zait natura. Txikitan, 
familiarekin txangoak egitea eta anaiekin 
intsektuak harrapatzea gustatzen zitzaidan. 
Nerabe nintzenean, ingurumenaren babesak 
eta zaintzak kezkatzen ninduen.

NORK INSPIRATU ZINTUEN 
ZIENTZIALARI BIHURTZEKO?
Gazte nintzenean, nire familiako inor ez 
zen zientzialaria eta, beraz, ez zegoen 
nire radarrean. Gero, anaia zaharrenak 
goi-mailako titulua lortu zuen, eta horrek 
ikasten jarraitzea posiblea zela erakutsi zidan. 
Gero, geozientziako irakasleen ezagutza 
sakonak inspiratu ninduen, hala nola Brown 
Unibertsitateko Tom Webb irakasleak eta 

Columbiako Unibertsitateko Wally Broecker 
irakasleak.

ZER EZAUGARRI PERTSONALEK 
BIHURTU ZAITUZTE ZIENTZIALARI 
ARRAKASTATSU?
Iraunkortasuna funtsezkoa da. Thomas 
Edisonek esan zuen bezala, «Jeinuak % 1eko 
inspirazioa eta % 99ko transpirazioa ditu», eta 
pertseberantzia izan da, ziurrenik, izan ditudan 
arrakasten arrazoi nagusia. Zortea ere hor dago, 
baina iraunkortasuna behar da zortea izateko.

NOLA GAINDITZEN DITUZU LANEKO 
OZTOPOAK?
Berriro ere, iraunkortasunaren bidez. Ahal 
dudan denbora eta ahalegin guztiak eskaintzen 

dizkiot arazo bati, askotan inguruko beste 
pertsona batzuengandik ikasten dudan 
bitartean. Gelditu egiten naiz ahalik eta gehien 
saiatu naizela sentitzen badut, eta gero arazora 
itzultzen naiz denbora pasa ondoren. Askotan, 
prozesu horretatik behin baino gehiagotan 
pasatu ondoren, oztopoak gainditzeko gai naiz, 
nahiz eta denbora asko behar izan!

ZEIN DIRA ZURE KARRERAN 
ORAIN ARTE GEHIEN HARROTZEN 
ZAITUZTEN LORPENAK?
Gehien harrotzen nauena nire ikasleek 
egindako argitalpenak dira. Irakasle gonbidatu 
gisa ditudan aukerez ere harro nago. Azken 
aldi sabatikoetan, ikerketak egin ditut Sydney, 
Hobart, Tokio eta Oxforden.

NOLA BIHURTU ZEN KATSUMI 

OZEANOETAKO BIOGEOKIMIKO?



EZAGUTZAK 
1. Zer da fitoplanktona?
2. Zer da ozeanoetako karbonoaren ziklo orokorra?

ULERMENA 
3.  Azal dezakezu ponpa biologikoak klima-aldaketa globalaren 

testuinguruan duen garrantzia?
4.  Zergatik modelatzeko errazagoak dira prozesu fisikoak eta kimikoak 

biologikoak baino?

EZARPENA 
5.  Ozeanoetako tenperaturak gora egiten du klima-aldaketarekin batera. 

Zure ustez, zer eragin izan dezake horrek ponpa biologikoan?
6.  Zientzialari askok diote ozeanoa zuhaitzak baino garrantzitsuagoa dela 

karbonoa atzemateko orduan. Zergatik uste duzu hori horrela izan 
daitekeela?

ANALISIA 
7.  Zergatik uste duzu oraindik ere Redfield erlazioa erabiltzen dela eredu 

ozeanografikoetan, gehiegizko sinplifikazioa dela jakinez gero?
8.  Nola uste duzu zooplanktonak (fitoplanktonaz elikatzen dena) eragina 

izan dezakeela fitoplanktonaren C:N:P erlazioan?
9.  Katsumik bere ereduak osatzeko satelite-datuak erabiltzen dituela 

aipatzen du. Nola uste duzu informazio horrek bere ereduak hobetu 
ditzakeela?

EBALUAZIOA 
10.  Katsumiren ikerketaren arabera, baliteke ponpa biologikoa uste 

bezainbeste ez ahultzea. Zure ustez, horrek esan nahi du mundua 
lasaitu egin daitekeela klima-aldaketari dagokionez?

EZTABAIDATZEKO 

GAIAK

•  Minnesotako Unibertsitateko Lurraren eta Ingurumenaren 
Zientzien Sailak dibulgazio-ekimen batzuk egiten ditu, hala 
nola ikasleentzako sinposioak, publikoarentzat eskuragarri 
dauden baliabideak eta zientzia eta artea konbinatzen 
dituzten publikoarentzako proiektuak. Informazio gehiago 
hemen: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  NASAren artikulu honek fitoplanktonari eta bere 
garrantziari buruzko informazioa ematen du, eta 
fitoplankton komunitateak sateliteen bidez nola jarrai 
daitezkeen azaltzen du: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Bideo honek burdinazko ongarritzeari buruzko informazioa 
ematen du, fitoplanktonari karbono-atzematea sustatzeko 
mantenugai gehigarriak emateko proposatutako teknika 
eztabaidagarria: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

BALIABIDE 

GEHIAGO

OZEANOETAKO 

BIOGEOKIMIKA 

KATSUMI 

MATSUMOTO 

IRAKASLEAREKIN

Zure ezagutzetatik eta artikuluan ikasi duzunetik abiatuta, 
marraztu ozeanoetako karbonoaren ziklo globalaren diagrama.
  Egin diagrama ahalik eta argiena eta erakargarriena. Ziurtatu 
honako hauek sartzen dituzula:

• Fotosintesia
• Elikadura-kateak
• Azaleko urak eta ur sakonak
• Itsas sedimentuak
• Atmosferako karbonoa
• Karbono-isuriak

Diagrama amaitu ondoren, bilatu adibide batzuk Interneten. 
Kontuan izan al dute zuk kontuan izan ez duzun zerbait? 
Osatu al dezakezu diagrama ikasi duzun zerbait berri gehituz?

Denbora baduzu, pentsatu nolakoak izan daitezkeen 
ozeanoko beste mantenugai-ziklo batzuk. Zer eragin izan 
dezake nitrogenoaren ziklo globalak ozeanoetan? Nola eragin 
diezaiokete giza jarduerek?

ETXEAN EDO IKASGELAN EGIN 

DAITEZKEEN JARDUERAK

cse.umn.edu/esci/initiatives
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0


Etorkizuneko aldaketa ozeanikoek fitoplanktonaren C:N:P erlazioan izango duten eraginaren irudia. Adibidez, fitoplanktona goiko geruza finago batean egongo da, eguzkiak 
estratifikazioaren ondorioz argiztatuko duena, eta, beraz, argi gehiagoren eraginpean egongo da. Argitasun handiagoko baldintzetan (4), fitoplanktonak errazago egin dezake 

fotosintesia (C gehiago) eta/edo klorofila gutxiago (N gutxiago) behar izan dezake, eta, beraz, C aberatsagoa izan.

Katsumi fitoplanktonaren C:N:P erlazioari buruzko aurkezpena egiten, Sydneyn 
(Australia).

Autorea: NASA

Katsumi estazio meteorologiko bat instalatzen eraikin baten teilatuan.
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Itzulpena Scientix-ek egin du, Europako Batasuneko H2020 
ikerketa- eta berrikuntza-programak finantzatu du, Scientix 
4 proiektua (101000063 diru-laguntzaren hitzarmena), eta 
European Schoolnet-ek (EUN) koordinatu du. Dokumentu 

honen edukia antolatzailearen erantzukizun esklusiboa 
da eta ez du Europako Batzordearen iritzia adierazten, eta 
Europako Batzordea ez da dokumentu honetan jasotako 
informazioaz egin daitekeen erabileraren erantzule. 


