
Haitzuloen eta Karstaren Nazioarteko Urtea Nazioarteko 
Espeleologia Elkargoaren (UIS) ekimena da. UIS irabazi 
asmo gabeko erakundea da; egoitza nagusia Eslovenian du, 
eta haitzuloak esploratu, ikertu eta lurpeko aberastasunak 
modu egokian kudeatzeaz arduratzen da lankidetza 
internazionalaren bidez. Haitzuloen eta Karstaren 
Nazioarteko Urteak UIS osatzen duten 54 herrialde kideen 
babesa dauka.

UISek Nazioarteko Espeleologia Kongresu bat antolatzen 
du lau urterik behin, besteak beste, haitzulo eta karstaren 
zientzilari, kudeatzaile, hezitzaile eta esploratzaileen 
munduko topaketa esanguratsuena dena. XVIII Nazioarteko 
Espeleologia Kongresua 2021ean ospatuko da Savoian 
(Frantzia), Le Bourget-du-Lac herrian; eta Haitzuloen eta 
Karstaren Nazioarteko Urteko ekitaldi internazional nagusia 
izatea espero da. Halaber, beste ekitaldi batzuk antolatuko 
dira Nazioarteko Urterako, hala nola zientifikoak eta 
hezkuntzakoak. Ekitaldien zerrenda luzea da, eta etengabe 
ari da hazten. Hona hemen ikusgai: www.iyck2021.org

UISen kide diren herrialdeek eginiko lanaz gain, Haitzuloen 
eta Karstaren Nazioarteko Urteak beste dozenaka erakunde 
internazional eta nazionalen babesa dauka. Erakunde babesle 
guztiak hemen dituzue zerrendatuta: www.iyck2021.org

Haitzuloen eta Karstaren Nazioarteko Urtearen inguruko 
informazio osoa eta eguneratua webgune ofizialean 
daukazue:

www.iyck2021.org

HAITZULOEN ETA KARSTAREN
NAZIOARTEKO 
URTEA 2021
„Esploratu, ulertu eta babestu“



Karsta paisaia mota bat da, arroka-geruzen disoluzioaren bidez sorturikoa, eta gutxi gorabehera 
munduko lurrazalaren %20a estaltzen du. Gainazalean askotariko formak sor daitezke, eta aditua 
ez denarentzat ez da erraza antzematea. Horietako batzuk bitxiak eta ikusgarriak dira. Paisaia 
karstiko asko, berriz, haitzuloetan ezkutatuta geratzen dira.

Haitzuloak eta karsta balio neurtezinak dira. Ehundaka kobazulo turismoarentzat irekita 
daude munduan zehar, asko eta asko UNESCOk Gizateriaren Ondare izendaturiko tokietan. 150 
milioi turistek bisitatzen dituzte urtero, eta ezinbesteko sustengua dira hainbat herrialdeetako 
ekonomientzat. Hori gutxi balitz bezala, karsten akuiferoek munduko ur edangarriaren %20a 
ematen dute gutxi gorabehera, eta munduko ur-putzu eta iturburu handienak karstikoak dira.

Haitzuloetan eta karstean planetan dauden ekosistema anitz, garrantzitsu eta ezohikoenetakoak 
aurki ditzakegu: ekarpen handia, ezbairik gabe, gainazal eta lurpeko aniztasun ekologikoarentzako. 
Bestalde, munduko leku arkeologiko eta kultural garrantzitsuenak haitzulo karstiko edo ez 
karstikoetan aurkitzen dira oso maiz. Nolanahi ere, nahiz eta haitzuloak eta karstak onuragarriak 
diren gizarte ororentzat, era berean, erronka paregabeak dira gizateriarentzat.

Haitzuloak eta akuifero karstikoak ez dira gai substantzia kutsakorrak iragazteko. Oso sistema 
konplexuak dira, nahiko ezezagunak eta erraz kutsa dezakete ur hornidura. Gai dira agente 
kimiko eta patogenoak dozenaka kilometrora oharkabean garraiatzeko, gizakiontzat eta 
ingurumenerako ezinbestekoak diren iturburuetaraino, hain zuzen. Gehienetan, paisaia ezkutuak 
diren heinean, haitzuloak eta karsta ez ulertuak izaten dira, eta zientzilari eta natura baliabideen 
kudeatzaile oso gutxi daude ikerketa eta kudeaketarako formakuntza egokia dutenak. Gobernu 
asko jabetu ere ez dira egiten, edo oso garrantzi gutxi ematen diete dauzkaten paisaia karstikoei 
eta haitzuloen balioari.
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• Jendarteari ulertarazi haitzuloek eta kar-
stak eragin zuzena dutela milioika pertsonen 
egunerokotasunean. 

• Haitzuloen eta karstaren garrantzia bultzatu 
garapen jasangarriaren bidez, honako arloetan 
indarra jarriz: uraren kalitatea eta kantitatea, 
nekazaritza, geoturismoa/ekoturismoa eta gi-
zateriaren natura eta kultura ondarea.

• Frogatu haitzuloak eta karsta modu egokian 
babestea nahitaezkoa dela ekonomia globale-
rako eta ingurumen ongizaterako.

• Heziketa gaitasunak garatu maila globalean, 
haitzuloen eta karstaren ikerketara bideraturi-
ko jardueren bidez.

• Haitzuloen eta karstaren zientzia eta kudeake-
ta diziplinartekoa den kontzientzia sustatu, eta 
azpimarra jarri zientzia eta kudeaketaren arlo 
ezberdinen arteko interakzioan, etorkizunean 
beharrezkoak izango baitira ikerketetarako, 
hezkuntzarako eta ingurumen-babeserako.

• Aliantza iraunkorrak ezarri, jarduera, helburu 
eta lorpen horiek etorkizunean jarraituko du-
tela ziurtatzeko, Haitzuloen eta Karstaren Na-
zioarteko Urte honetatik haratago.

„Esploratu, ulErtu Eta babEstu“ 
dira Haitzulo eta Karstaren Nazioarteko 

Urtearen helburu nagusiak.
Zure laguntzarekin lortu nahi duguna da:


