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BIOLOGIA
Biokimikaren oinarriak
Albert Lester Lehninger (19171986) Biokimikako ikerketan aritu
zen eta azken urteak Chicagoko
Johns Hopkins unibertsitatean
egin zituen. Berak emandako
ikasgaietatik, Nelson eta Cox ikasleek
egindako sintesia da Biokimikaren
oinarriak liburua, Lehningerrek
biokimikaren alorrean eginiko lanik
garrantzitsuenak biltzen dituena.

Egileak:

Albert L. Lehninger,
David L. Nelson,
Michael M. Cox

ISBN:

978-84-9860-083-4

Formatua: 24 x 28
Urtea:

2008

Or.:

1086
90,00 €

Paperean:
Biokimika

Brock. Mikroorganismoen biologia
Azken 30 urteotan, milaka
ikaslerengana iritsi da liburu hau,
mikrobiologiako testuliburuen
artean klasiko bihurtu dena. Orain
Brock Mikroorganismoen Biologia
euskaratu da. Mikrobiologia
irakasgaia duten unibertsitateko
titulazioetako ikasle ororentzako
testuliburua izan daiteke: Biologian,
Farmazian, Ingurumen Zientzietan,
Biokimikan, Medikuntzan,
Erizaintzan eta Giza Elikaduran,
besteak beste.

Egileak:

Michael T. Madigan,
John M. Martinko,
Jack Parker

ISBN:

978-84-9860-026-1

Formatua: 21 x 28
Urtea:

2007

Or.:

1.070
90,00 € 45,00 €

Paperean:

Medikuntza • Biologia

Mikrobiologia medikoa
Mikrobiologiaren gai orokorrak
aztertzen dira hasieran, eta ondoren
gaixotasun infekziosoetan parte
hartzen duten mikroorganismoak:
bakterioak, birusak, onddoak
eta protozooak. Beraz, osasunzientzietako ikasleei zuzendua dago:
medikuntza, erizaintza, farmazia,
odontologia, dietetika eta biologiako
graduetan erabilgarria izan daiteke.
Gai bakoitzean testu laburrak eta
hizkuntza erraza eta arina erabili
ditugu.
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Egileak:

Miren Basaras
Ibarzabal, Adelaida
Umaran Sánchez

ISBN:

978-84-8373-658-6

Formatua: 17 x 24
Urtea:

2004

Or.:

656

Paperean:

23,15 €

Medikuntza

BIOLOGIA

BIOLOGIA
(Bloom eta Fawcett-en) Histologiaren sintesia
Histologiaren sintesia liburua
Bloom eta Fawcett-en Textbook of
Histology liburuaren onderengoa
da. Testuliburu klasiko haren
ezaugarri onenak hartu eta
labur-labur aurkezten ditu, gaur
egungo ikasleei informazio
eta teknika garrantzitsuenak
eskaintzeko. Gorputzeko zelula,
ehun eta sistemetako elementu
garrantzitsuenak aurkezten dizkigu
liburu honek, kolorezko irudi askoren
bidez.

Egileak:

Don W. Fawcett,
Ronald P. Jensh

ISBN:

978-84-9860-161-9

Formatua: 22 x 28
Urtea:

2008

Or.:

368
40,00 € 20,00 €

Paperean:

Medikuntza • Biologia

Giza histologia orokorra
Liburu hau Medikuntza, Odontologia,
Fisioterapia, Erizaintza eta, oro
har, Biomedikuntza arloko ikasle
eta irakasleei zuzenduta dago.
Giza histologia oinarri hartuta,
gizakia osatzen duten ehun
nagusiak deskribatzen dira. Baina
Histologiarako hurbilketa hau ez da
egiten soilik ikuspegi deskriptibo
batetik. Histologiaren deskripzioan
esaten den moduan, arlo horretan
ehunen egitura mikroskopikoa,
garapena eta funtzioak ikasten dira.

Egileak:

Edurne Alonso, Iker
Badiola

ISBN paper.: 978-84-9082-197-8
ISBN PDF:

978-84-9082-198-5

Formatua: 17 x 24
Urtea:

2015

Or.:

152

Paperean:

19,00 €

PDF:

12,50 €

Biologia

Landare- eta animali zitologia eta histologia: ariketa praktikoak
Gidaliburu honetan, Biologiako
ikasketen “Landare-eta animali
zitologia eta histologia” irakasgairako
diseinaturiko ariketa praktikoak
agertzen dira. Gidalibururako,
azken urteotan Euskal Herriko
Unibertsitateko Zientzia Fakultatean
eman diren praktikak aukeratu
dira. Biologiako plangintza berriari
egokitu ondoren eta hainbat
hobakuntza eta zuzenketa jaso
ondoren. Guztira, 13 ariketa praktiko
prestatu dira, ikasleak astero bat
burutu dezan.

BIOLOGIA

Egileak:

Miren Pilare
Cajaraville
Bereziartua, Ionan
Marigómez Allende,
Manu Soto López,

ISBN:

978-84-8373-340-0

Formatua: 21 x 29
Urtea:

2001

Or.:

144

Paperean:

4,80 €

Biologia
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BIOLOGIA
Ekologia. Kontzeptuak eta aplikazioak
Aurkikuntza berrien erritmoa azkar
doanez, diziplina zientifiko dinamiko
bat irakastea —hala nola ekologia—
erronka handia da. Baina ekologiako
irakasleen eta ikasleen erronka are
handiagoa da, sistema ekologikoak
maila askotan mehatxatzen dituzten
ingurumen-arazo premiazkoetan
ekologiak duen garrantzia kontuan
hartzen badugu. Ikasleak arazo
horiek ulertzeko eta konponbideak
diseinatzeko hezten saiatzen
garenean, ekologiaren alderdi
guztiak dira garrantzitsuak.

Egileak:

Manuel C. Molles Jr.

ISBN:

978-84-9860-551-8

Azken bi hamarkada paseetan (1991.
urtean liburu honen ingelesezko
lehen edizioa argitaratu zenez
geroztik) landare-zientzietan
izandako aurrerapen izugarria
biltzen du argitalpen honek.
1999an arabidopsisaren genoma
argitaratzeak bultzada eman zion
genomikaren eremuari, eta horrek,
era berean, aurrerapen handiak
eragin ditu bioinformatikan,
analisi genetikoetan, eboluzio
molekularrean, seinale transdukzioan
eta sistemetako biologian.

Egileak:

Lincoln Taiz,
Eduardo Zeiger

ISBN:

978-84-9082-058-2

Formatua: 29 x 21,5
Urtea:

2011

Or.:

616
60,00 € 45,00 €

Paperean:
Ekologia

Landare-fisiologia

Formatua: 22 x 29
Urtea:

2014

Or.:

948
65,00 € 42,00 €

Paperean:

Landareen fisiologia

Metabolismoaren erregulazioa giza organismoan
Liburu arrakastatsu honen
hirugarren edizio garrantzitsua
itzuli da euskarara; edizio honek
metabolismoaren eta erregulazioaren
deskribapen moderno eta osoa
dakar. Argitasun paregabez azaltzen
ditu kontzeptu zailak Keith N. Frayn
egileak, eta gaiari buruzko funtsezko
gida bat damaio irakurleari. Liburu
honetan azaltzen da nola egokitzen
den giza gorputza hainbat egoeratara
metabolismoaren erregulazioari
esker.
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Egilea:

Keith N. Frayn

ISBN:

978-84-9082-232-6

Formatua: 17 x 24
Urtea:

2015

Or.:

410

Paperean:

26,00 €

Medikuntza • Fisiologia •
Biologia molekularra

BIOLOGIA

BIOLOGIA
Giza anatomiako atlasa
Osasun-zientzien arloan giza
anatomiari buruzko ezagutza
izatearen garrantziak ez du azalpenik
behar. Fisiologiarekin batera,
jakintza medikoaren funtsezko
oinarrietako bat da. Gaixotasunak
diagnostikatzeko eta tratatzeko
egin diren azken aurrerapen
teknologikoak erabili eta interpretatu
ahal izateko, ezinbestekoa da
anatomia ezagutzea eta arrazoibide
anatomikoa erabiltzea.

Egilea:

Zenbaiten artean

ISBN:

978-84-9860-967-7

Formatua: 21 x 30
Urtea:

2014

Or.:

726
80,00 €

Paperean:
Medikuntza

Giza espeziea. Antropologia biologikoaren hastapenak
Gaur egungo antropologia
biologikorako sarrera honek arlo
horretako osagai nagusiak aurkezten
ditu: genetika eta eboluzioaren
teoria, gizakiaren eboluzioa eta
bariazioa, erregistro fosila, eta
primateen eboluzioa, biologia eta
jokabidea. Testuaren ardatz nagusia
biologiaren eta kulturaren arteko
harremana da, eta arreta berezia
eskaintzen zaio gizakiek primateen
ordenan duten lekuari.

Egilea:

John H. Relethford

ISBN:

978-84-9860-546-4

Formatua: 17 x 24
Urtea:

2011

Or.:

562
45,00 € 36,00 €

Paperean:
Antropologia

Genetika eta Biomedikuntzari buruzko hainbat lege
Selección de leyes sobre Genética y Biomedicina
Giza eskubideak eta gizakiaren
duintasuna biologiaren eta
medikuntzaren aplikazioak
direla-eta babesteko hitzarmena
(Giza eskubideei eta biomedikuntzari
buruzko hitzarmena), Oviedon
1997ko apirilaren 4an sinatutakoa,
berresteko tresna.

Egileak:

Leire Escajedo,
Miren Gorrotxategi

ISBN paper.: 978-84-9082-237-1
ISBN PDF:

978-84-9082-237-1

Formatua: 15 x 21
Urtea:

2015

Or.:

591

Paperean:

22,00 €

PDF:

Doan

Zuzenbide genomikoa • Genetika

BIOLOGIA
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BIOLOGIA
Diseinu esperimentala bizi-zientzietarako
Diseinu esperimental ona
argitasunez pentsatzean eta
biologia ulertzean datza, eta ez
matematikaeta estatistika-ariketa
konplexuak egitean. Ikerketa onaren
muina da hori, eta biozientzien
irakaskuntza ororen bihotzean egon
behar luke. Maiz, ordea, diseinu
arrakastatsua saiakuntza- eta
errore-prozesu gaitz baten ondoren
etorri ohi da, baliozko denbora eta
baliabideak alferrik galdu ondoren.

Egileak:

Graeme D. Ruxton,
Nick Colegrave

ISBN:

978-84-9860-667-6

Formatua: 19 x 24
Urtea:

2012

Or.:

186
24,00 €

Paperean:
Biologia

Biologia- eta osasun-zientzietako estatistika-metodoak
Liburu hau lagungarria da biologiaeta osasun-zientziak ikasten ari
direnentzat, estatistika-metodoekin
esperientzia handia nahiz txikia
izan. Ikasleek estatistika-tekniken
logika uler dezaten eta praktikan
jar dezaten pentsatuta dago.
Batxilergoko aljebra-ezagutza izatea
nahikoa da liburu hau ulertzeko.
Adibide eta ariketa gehienak
genetikari, biologia orokorrari,
ekologiari eta medikuntzari
buruzkoak dira.
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Egilea:

J. Susan Milton

ISBN:

978-84-9860-871-7

Formatua: 17 x 24
Urtea:

2013

Or.:

600

Paperean:

48,00 € 24,00 €

Medikuntza • Biologia •
Estatistika

BIOLOGIA

KIMIKA
Formulazioa eta nomenklatura kimikan. IUPACen arauak
Izendatze eta formulazio kimikoa
oinarrizkoa da kimika zientzietan
eta berarekin erlazionatutako
zientziaren beste adarretan diharduten
komunitate zientifikoarentzat eta
akademikoarentzat. Halere, bere
garrantziak irismen zabalagoa du:
funtsezkoa suertatzen da osasunarekin,
segurtasunarekin eta jarduera
komertzialekin erlazionatutako
jardueretan eta eurak arautzen dituen
nazioarteko legedia eraikitzerako
orduan.

Egileak:

G. Beobide, E. Reyes,
O. Castillo, U. Uria,
S. Pérez-Yáñez, J.
Cepeda, L. Carrillo
eta J. L. Vicario

ISBN:

978-84-9082-999-8

Formatua: 21x30
Urtea:

2019

Or.:

348
28,00 €

Paperean:
Kimika

Egitura atomikoa eta lotura kimikoa
Kimikako, Zientzietako eta
Unibertsitate Politeknikoetako
Fakultateetako lehenengo zikloko
ikasleen testuliburu izateko helburua
du lan honek. Irakurleak ikusi ahal
izango du liburua hiru atal nagusitan
banatuta dagoela. Hiru atal horietan,
atomoaren, molekulen eta kristalsolidoen egiturari buruzko gaiak
lantzen dira. Hala, lotura kimikoari
buruzko ikuspegi zabal bat eman nahi
dugu, molekula diskretuen esparruan
nahiz hiru dimentsioko solido
hedatuen esparruan.

Egilea:

Jaume Casabó i
Gispert

ISBN:

978-84-9860-264-7

Formatua: 20 x 24
Urtea:

2009

Or.:

404
33,00 €

Paperean:
Kimika

Metodologia esperimentala kimikan
Testu hau Metodologia Esperimentala
Kimikan irakasgairako gida izatea
nahi genuke. Kimika analitikoko eta
Kimika fisikoko zenbait laborategipraktika topatuko dituzue orriotan.
Lan esperimentala nagusi bada ere,
irakasgaiaren helburua ere bada
datuak nola landu ikastea. Beraz,
praktika bakoitzaren ondoren
proposatzen diren ariketa eta
galderetan datuen tratamendua
landuko da.

KIMIKA

Egileak:

Ane Bordagaray,
Agustín Etxeberria,
Rosa García, Ainara
Gredilla, Miren Ostra

ISBN:

978-84-9082-705-5

Formatua: 17 x 24
Urtea:

2017

Or.:

180

Paperean:

15,00 €

Medikuntza • Odontologia
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KIMIKA
Fisikaren eta Kimikaren ikaskuntza eta irakaskuntza
Liburu honen helburua da Fisikaren
eta Kimikaren didaktika lantzeko
irakas-materiala eskaintzea Bigarren
Hezkuntzako irakasleak izango
direnentzat. Planteamendua irekia eta
anitza da, hau da, Bigarren Heziketako
irakasleentzat eta irakasle-ikasketak
egiten ari direnentzat baliagarria
izatea. Proposatzen diren gaiak
Fisikaren eta Kimikaren irakaskuntzaikaskuntzari buruzkoak dira. Hiru
bloke nagusi dira aipagarriak:

Egilea:

José María Etxabe
Urbieta

ISBN:

978-84-9082-494-8

Urtea:

2017

Or.:

162
Doan

PDF:

Bigarren Hezkuntza • Fisika •
Kimika

Teknologia kimikoa. Sistema kimikoen datuak eta konposatu kimikoen parametroak
Teknologia kimikoaren alorrean
(ingeniaritzako kimika-arloa)
ezinbestekoa da bibliografian
agertzen diren sistema kimikoen
zenbait datu eta konposatu kimiko
industrialen hainbat propietate
erabiltzea. Lehenengo aipatutakoen
artean oreka-konstanteak,
erredukziozko potentzialak edo
erreakzio kimikoen entalpiaaldaketak daude; konposatuen
propietateen artean, berriz, lurrunpresioa, bero-ahalmena edo entropia
absolutua aurki daitezke.

Egileak:

Alexander López
Urionabarrenechea,
Naiara Rojo Azaceta,
Esther Acha Peña

ISBN:

978-84-9082-697-3

Urtea:

2017

Or.:

50
Doan

PDF:
Kimika

Balentzia eta egitura molekularra
Liburu honen idazleek berelehen
argitaraldiko hitzaurrean esandakoa
kontuan hartuz, liburu hau kimikariek
eta kimikarientzat idatzitakoa
da. Liburuan 3 atal bereizten dira;
lehenengoan teoria kuantikoaren
oinarri esperimentala agertzen da eta
teoria kuantikoa nola aplikatu atomo
isolatuei. Bigarrenean berriz, teoria
kuantikoa atomoen konbinazioei
aplikatzerakoan erabili beharreko
hurbilketazko bi metodo nagusiak
argitzen dira.
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Egileak:

G. W. A. Fowles,
Edward Cartmell

ISBN:

978-84-9082-807-6

Formatua: 17 x 24
Urtea:

1998

Or.:

410

Paperean:

27,04 € 9,00 €

Kimika

KIMIKA

KIMIKA
Kimika fisikoa
Kimika Fisikoaren alorrean lan
klasikoa da Albertyren liburu hau.
Eremu horretako gai orokorrak
jorratzen ditu: Termodinamika,
Kimika Kuantikoa, Zinetika
Fisikoa eta Kimikoa, eta egitura
makroskopiko eta mikroskopikoak.
Gaiak zabal eta zehatz jorratzen dira,
eta bakoitzari dagozkion ariketa ugari
eskaintzen dira.

Egileak:

Robert J. Silbey,
Robert A. Alberty

ISBN:

978-84-8373-878-8

Formatua: 20 x 26
Urtea:

2008

Or.:

1076
42,00 € 21,00 €

Paperean:
Kimika • Fisika

Materialen zientzia eta ingeniaritza. Hastapenak
Materialen zientzia eta ingeniaritza
irakasteko aurreko edizioetan
erabilitako helburuak eta hurbilketak
mantendu ditut zazpigarren
edizio honetan. Lehen helburua,
helburu nagusia, da kalkulua,
kimika eta fisika ikasten hasi diren
unibertsitateko ikasleei oinarrizko
printzipioak aurkeztea maila egoki
batean. Bigarren helburua da gaia
ordena logiko batean aurkeztea, gai
sinpleenetatik konplexuenetara.

Egilea:

William D. Callister
Jr.

ISBN:

978-84-9860-470-2

Formatua: 20,5 x 26
Urtea:

2011

Or.:

850
58,00 €

Paperean:

Teknologia • Ingeniaritza

Kimika organikoa. Egitura eta funtzioa
Kimika Organikoaz ikuspegi orrokorra
ematen duen euskarazko lehen
liburua da hau. Gaiari hurbildu nahi
dutenei eta bereziki unibertsitateko
ikasleei zuzenduta dago. Egileek,
Californiako Unibertsitateko Vollhardt
eta Schore irakasleek, ikuspegi berri
batetik erakusten dituzte kimika
organikoaren oinarrizko elementuak,
kolorez hornitutako irudi eta grafiko
lagungarri askorekin.

KIMIKA

Egileak:

K. Peter C. Vollhardt,
Neil E. Schore

ISBN:

978-84-9860-163-3

Formatua: 20,5 x 26
Urtea:

2008

Or.:

1312

Paperean:

95,00 € 47,00 €

Kimika
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KIMIKA OROKORRA
Ingurumen-kutsaduraren analisia
Liburu honetan modu praktikoan
aurkeztu nahi zaizkie hainbat
arlotako ikasleei analisi kimikoaren
xehetasunak, baliabideak eta mugak.
Ikasteko tresna erabilgarri bat egitea
izan da helburu nagusia. Horretarako,
metodologia analitikoaren
orokortasunak azaltzeaz gain, hau
da, lagina jasotzen denetik azken
emaitza lortu arte, bildu nahi izan
ditugu kutsatzaileak agertzen diren
ingurumeneko esparru nagusietan
erabiltzen diren berariazko metodoak
ere.

Egileak:

Jone Omar, Asier
Vallejo

ISBN paper.: 978-84-9082-008-7
ISBN PDF:

978-84-9082-011-7

Formatua: 17 x 24
Urtea:

2014

Or.:

204

Paperean:

20,00 €

PDF:

13,00 €

Fisika • kimika

Fluidoen fluxua eta bero-trukea ingeniaritzan
Liburu honek fluidoen fluxuaren eta
bero-trukearen ikuspegi orokorra
aurkezten du. Zentzu zabalean
aztertzen ditu fluidoak, eta ohantze
beteen eta ohantze fluidizatuen
barnean gertatzen diren fluxuak
hartzen ditu barnean. Liburu hau
interesgarria da ingeniarientzat edo
teknologoentzat; bereziki, gai honen
inguruko informazio zabala eskuratu
nahi badute edo problema jakin bat
ebazteko zer hurbilketa erabili behar
duten jakin nahi badute.

Egilea:

Octave Levenspiel

ISBN:

978-84-9860-271-5

Formatua: 17 x 24
Urtea:

2009

Or.:

432
25,00 €

Paperean:

Teknologia • Kimika

Ingurumen kutsaduraren tratamendua. Laborategiko praktiken gidoiak
- 1. Praktika: Energiaren ekoizpena
eguzki-energiaren eta erregaizelularen bidez.
- 2. praktika: CO2 bahitzeko absortziozutabearen analisia.
- 3. praktika: Partikulen bereizketa,
zikloi bat

12

Egilea:

Irene Sierra García

ISBN:

978-84-9082-687-4

Urtea:

2017

Or.:

68

PDF:

Doan

Kimika • Ingurumena

KIMIKA

ZIO bilduma
14 · Animalien aferak
Nola irauten dute bizirik? Zer
trikimailu darabilte arrakasta
izateko? Halako galderak bururatzen
zaizkigu maiz animalien bizimoduei
erreparatzean, baldintza gogorretan
aurrera ateratzeko gai direla ikusten
dugularik batez ere. Animaliarik
arruntena aztertzean ere aurkitu
dezakegu zerbait bitxi edo deigarria.

Egileak:

Askotariko animaliak aztertu
ondoren, argi gelditzen da nahiko
urriak direla erabiltzen dituzten
mekanismoak.

Paperean:

J. I. Pérez, M.B. Urrutia

ISBN paper.: 978-84-9860-568-6
ISBN PDF:

978-84-9082-336-1

ISBN ePub: 978-84-9082-084-1
Formatua: 16 x 24
Urtea:

2011

Or.:

340
20,00 €

PDF:

6,00 €

ePub:

6,00 €

Zoologia • Zientzia

7 · Gogo basatiak. Zer duten animaliek benetan buruan
Zer pentsatzen dute animaliek?
Zer sentitzen dute? Ba ote dute
emoziorik? Haserrea, oinazea,
errukia sentitzeko gai al dira?
Galdera horien erantzunak
eskaintzen dizkizu liburu
honek, psikologian, biologia
ebolutiboan, neurozientzietan
eta zientzia kognitiboan egindako
aurkikuntzetan sendo oinarrituta.

Egilea:

Marc D. Hauser

ISBN paper.: 978-84-9860-074-2
ISBN PDF:

978-84-9082-535-8

ISBN ePub: 978-84-9082-075-9
Formatua: 16 x 24
Urtea:

2008

Or.:

484
20,00 €

Paperean:
PDF:

6,00 €

ePub:

6,00 €

Zoologia • Psikologia

4 · Giza gorputza lanean
Imajina ezazu ingeniaria zarela, eta
makina bitxi bat diseinatzeko eskatu
dizutela: eboluzioak dagoeneko
asmatua duen eta gizakia deritzon
horren berdina, hain zuzen. Zer
material erabiliko zenuke atal
bakoitzerako, kasuan kasuko
eginkizuna eta eraginkortasuna
kontuan harturik? Nola antolatuko
zenituzke behar diren sistemak?
Izan ere, ibiltzeko (jauzi, laster,
dantza… egiteko), elikatzeko, mundua
hautemateko eta are pentsatzeko gai
izan behar du makinak.
ZIO Bilduma

Egileak:

A. E. Dessler, E. A. Parson

ISBN paper.: 978-84-8373-870-2
ISBN PDF:

978-84-9082-534-1

ISBN ePub: 978-84-9082-079-7
Formatua: 16 x 24
Urtea:

2006

Or.:

270

Paperean:

15,00 €

PDF:

6,00 €

ePub:

6,00 €

Medikuntza
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18 · Epigenetikaren iraultza
Iritzi arruntak zioen DNAko gene
proteina-kodetzaileek erabakitzen
zutela izaki baten zer-nolakoa:
geneon kode betiko finkoan legoke,
hala, bizidunon patu biologikoa.
Hartara bultzatzen zuten, izan ere,
genetika artean garatzeko egoteak
eta aurrerantzean zekarkeenaren
itxaropen bero eta, inoiz, zoro batek.
Denborarekin, ordea, pilatuz joan
ziren datuak uste horren aurka.

Egilea:

Nessa Carey

ISBN paper.: 978-84-9082-211-1
ISBN PDF:

978-84-9082-529-7

ISBN ePub: 978-84-9082-286-9
Formatua: 16 x 24
Urtea:

2015

Or.:

458
22,00 €

Paperean:
PDF:

6,00 €

ePub:

6,00 €

Genetika

17 · Zergatik den egia eboluzioa
Inork ez luke zertan libururik idatzi
garbi uzteko atomoak, izan, badirela,
edo Lurra Eguzkiaren inguruan
biratzen dela. Beraz, eboluzioa
egunean-egunean berresten ari den
arren, biologiaren ardatz izateraino
erabat, zergatik da beharrezkoa
Zergatik den egia eboluzioa
izenburuko liburu bat?

Egilea:

Jerry A. Coyne

ISBN paper.: 978-84-9860-881-6
ISBN PDF:

978-84-9082-541-9

ISBN ePub: 978-84-9082-074-2
Formatua: 16 x 24
Urtea:

2013

Or.:

446
20,00 €

Paperean:
PDF:

6,00 €

ePub:

6,00 €

Zientzia • Etnologia • Biologia

8 · Klima-aldaketa globalaren zientzia eta politika. Eztabaidarako gida
Zergatik da hain nahasia klimaaldaketari buruzko debatea? Batzuek
diote krisi izugarria ate-joka dugula,
besteek, aldiz, klima-aldaketaren
aldeko ebidentzia oso ahula dela.
Batzuen ustez, berotegi-gasak
murrizteko ahaleginek lur jota utziko
dute gure ekonomia, besteen iritziz
arazoak gehiegizko kosturik gabe
konpon daitezke.

Egileak:

A. E. Dessler, E. A. Parson

ISBN paper.: 978-84-9860-211-1
ISBN PDF:

978-84-9082-537-2

ISBN ePub: 978-84-9082-063-6
Formatua: 16 x 24
Urtea:

2009

Or.:

354

Paperean:

15,00 €

PDF:

6,00 €

ePub:

6,00 €

Meteorologia • Soziologia
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13 · Erreinu periodikoa
Elementuen Taula Periodikoa
mapa bat da, bere gisakoa. Mapa
arruntek lurralde bat irudikatzen
dutenez, nolakoa da Mendeleiev-en
mapa horrek biltzen duena? Horri
erantzutera dator liburu xume hau.
Airetik inguratuko gara lehenik,
eta oinezko bidaian gero. Aurrena,
eskualdeen ikuspegi orokorra
izango dugu. Azaletik sakonerantz,
barrenduz joango gara lurraldearen
osaeran eragina duten kontuetan.

ZIO. Zientzia Irakurle Ororentza

Egilea:

Peter William
Atkins

ISBN:

978-84-9860-554-9

Formatua: 16 x 24
Urtea:

2011

Or.:

196

Paperean:

15,00 €

Kimika • Zientzia
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