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* 1.- Bitoriano Gandiaga

Grant didn´t like computers. He knew that this made him old-fashioned,
dated as a researcher, but he didn´t care. Some of the kids who worked for
him had a real feeling for computers, an intuition. Grant never felt that. He
found computers to be alien, mystifying machines. Even the fundamental
distinction between an operating system and an application left him confused and disheartened, literally lost in a foreign geography he didn´t begin to
comprehend.
Michael Crichton
Jurassic Park, 126. 1990.

Aitzinsolasa

Idazlan honekin Armand David (1826-1900) naturalista ezpeletar handia omendu eta
ezagutaraztea gura dugu, bera baita "Eskual-herritik behinere jalgi diren jakintsun handienetarik bat". Izan ere, aita Daviden garrantzia handia izan arren, nekez aurkitzen da
berorren ekarpen zientifikoen berririk daukan lagunen bat. Kasurako, edonorentzat da
ezagun panda eta pandaren inguruko hil-ala-biziko problematika, baina inortxok ere
ez daki animalia karismatiko hori Euskal Herriko seme batek aurkitu eta deskribatu
zuenik. Jakina, pandarena izebergaren erpina da, alegia, Armand Daviden kurrikulu
zientifikoaren erakusgarri nagusia. Horrexegatik esan dugu omendu, batetik, eta ezagutarazi, bestalde.
Armand Daviden Txinako ibilaldiak lorpen ezezagun eta sinesgaitzez beteta daude,
eta baita abentura zoragarriz zipristinduta: jakina, horiek guztiak bildu ditugu liburuan
barrena, gizonaren alde biografikoa osatu dugunean. Alabaina, bizitzaren gertaera
nabarmenak eta mugarri nagusiak adierazteaz aparte, pertsonaia orduko giroan kokatuko dugu, duen garrantziaz hobeto jabetu gaitezen. Horrez gainera, eta Armand Daviden bizitzak eta aurkikundeek luzatutako paradaz baliatuz, hainbat kontu jorratuko ditugu, konbentzituta gaude-eta gaur egungo zientziaren ikuspegitik interesgarriak eta edozeinentzat jakingarriak direla.
Hau da, Armand Daviden argazki moduko bat egingo dugu, eta aldi berean, hainbat
kontu zoologiko, floristiko, geopolitiko, paleontologiko, lexikologiko, biogeografiko,
kontserbazionista, historiko, genetiko, eta abar eta abar ekarriko ditugu harira, kontakizun poliedriko samarra itxuratuz. Izan ere, aipatutako alor horiek guztietatik tiratuko
dugu gehiago edo gutxiago.
Gure asmoa ez da kontakizun lineala osatzea izan, Armand Daviden biografian zehar
hasieratik amaieraraino artez-artez doana. Gurago izan dugu, ibai helduen antzera itsasorantz meandroz meandro jaistea: emeki-emeki, ibarraren zabalera profitatuz alderik
alde; noraezean bezala, baina helmugarantz beti ere. Horretarako, alde biografikoa eta
bestelako interes-guneak bilbatu ditugu, nolabaiteko joan-etorriak eginez ardatz nagusitik urrunduz. Esan bezala, "aldi berean" gertatuko dira horrelakoak, hari desberdinak
txirikordatuz.

XI

Aitzinsolasa

Egiteko modu hori da, David Quammen-ek Song of the Dodo: Island Biogeography in
an Age of Extinctions (1996) dibulgazio-liburu saritu eta eredugarrian erabili izan duena:
kapituluka banatuta egon barik, interes-guneak elkarren segidan doaz, eta irakurketa
jarrai batek osotasuna badamaizu ere, guztiz posiblea duzu ere jauzika ibiltzea, atalak eta
atal-multzoak beregainak baitira neurri batean. Egitura horrek bideragarri egin digu
geuri ere meandroz meandro aurreratzea Armand Daviden obran barrena.
Ardatz biografikoa hezurmamitzeko erabili ditugun datuak, Armand Davidek berak
idatzitako bidaia-kaieretatik eta bestelako argitarapenetatik eskuratu ditugu: horiexek
izan dira gure iturri nagusia1 (ikus erreferentziak). Oinarrizko lehengai horrez gainera,
lagungarri suertatu zaizkigu Armand Daviden hiru biografiak: Daranatz-ena (1930-31),
Bishop-ena (1990) eta Boutan-ena (1993). Beroriek ere, zer esanik ez, Armand Daviden
testuetatik edan dute zenbatgura, eta hori dela-eta badute elkarren arteko antz nabarmena, baina desberdinak dira gizona "ulertzeko" moduari begiratuta. Armand David
bezalaxe Daranatz ezpeletarra izanik, herkidea goresteko da Daranatzen biografia.
Bishop-ek, bestalde, esploradore zangarra aurkeztuko dizu gehienbat. Boutan, ostera,
Armand Daviden testuetatik abiatuta, gizona bera eta bere lorpenak "kokatzen" saiatu
da, eta hainbat klabe eskaintzen dizkigu horretarako.
Geure aldetik, hiru biografo horien ikuspegiak batera ekarri ditugu. Lehenengo eta
behin, eta gorespen hutsean erori gabe, Armand Daviden euskalduntasunaren gaia
sakonki lantzen ahalegindu gara, ez horrenbeste irakurle euskaldunarentzat "etxeko"
protagonista baten gaineko idazlana erakargarriagoa izan daitekeelako, baizik-eta gaur-gaurkoz euskalduntasunarena bera ebatzi barik dugulako. Interesgarria da XIX. mendeko amaierari behakoa zuzentzea eta ordukoa ezagutzea, gaur egungoa argitzeko-edo;
saiatzeko behintzat. Bigarrenik, ez ditugu bidazti ausartaren abentura ikaragarriak ahaztu, zeren frogantza ezin argiagoak baitira garai horretan gainditu beharreko zailtasun eta
oztopoenak. Hala ere, ez gara larregi luzatu ildo horretan, abenturazko liburua barik
batez ere zientzi dibulgaziozkoa ondu gura izan dugu-eta. Dena dela, gure ahalegin
nagusia Armand David ezagutzea izan da: gizona ulertzea eta kontestualizatzea, bere
lorpenak azaltzea eta berorien ondorioak aurkeztea.
Ahalegin horrek sortu ditu, irakurri ahala aurkituko dituzun meandroak. Kontuak
ulertu ahal izateko argibideak behar izaten dira, eta horretarako azalpenak era askotakoak eta luzeak izan daitezke. Gauzak azaldu gura horrek hainbat bidetan zehar eroan
gaitu makina bat biderrez, eta joan-etorri horietan interes-gune guztiz desberdinetan
murgildu gara, baina beti ere ardatz nagusira itzultzeko. Jakina, meandrorik zabalenak
ere atzera egingo du, ibaiak itsasora baitoaz.

1.- Horrela izanik, batzuetan gauzak Armand Davidek berak idatzi bezala ekarri ditugu hona,
dela aipamen batzuk frantsesez, dela txinerazko izen batzuk. Hala ere, leku-izenei dagokienez, ez
ditugu Armand Daviden sasoikoak erabili, gaur egungoak baino. Salbuespena Moupin izan da
(= Baoxing), ikusiko duzunez, Moupin printzerria leku eta izen karismatikoa baita Armand Daviden geografian.
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Idazlana dibulgazio modura planteatu dut, baina behe-mailako dibulgazioa ez egitea deliberatu dut, zeren, Armand Davidek hainbat gai sakonki jorratzeko aukera eskaintzen baitu, eta, konturatuko zarenez, batzuetan dibulgaziotik saiakera-arlora igaroko
gara oharkabean. Nolabait, Stephen Jay Gould miresgarriaren eredura egin gura izan
dut, jakin izan arren berorren trebezia eta jakituria ez daudela inondik inora gure eskura. Edozelan ere, Armand David, pandaren aita zientzi dibulgazioaren maisu handi
horren erara gauzatzen saiatu naiz, eta egia esateko gustuko beharlekua izan dut.
Poz-pozik ibili naiz Armand Daviden urratsen atzetik haren idazlanak irakurtzean:
bide luzeko neke eta arriskuak, lantzean-behingo aurkikunde handi eta alegrantziak,
eguneroko esfortzua eta datu-metaketa... Lerroz lerro gizonaren eitea begietaratu zait
irakurketa horietan. Era berean, oso atsegingaria suertatu zait, txonbo egin eta bibliografian igerian egitea gairik gai, izan ere, dokumentazio-lana luze eta astitsua izan da,
baina aldi berean adorez bete dudan ataza, hainbat eta hainbat gauza ikasi ditut-eta.
Neureganatu. Aldapatsuena idazketa bera gertatu zait: esan beharrekoak zelan papereratu, kontuak zelan garandu eta apaindu.
Hurrengo orrialdeotan aurkituko duzu nire olgeta eta arduren emaitza. Ea atseginez irakurtzen duzun!

XIII

Esker ona
Hainbat laguntza eduki ditut, idazketa-lana leundu didatenak.
Makina bat pertsonarengana jo dut mesede eske, dela erreferentzia bibliografikoren
bat, dela puntu ilunen baten azalpena, dela iritzi bila, eta abar. Zorretan nago ondoko
lagun guztiokin: Eduardo Angulo, Alvaro Antón, Zigor Arteaga, Xabier Artola, Humberto Astibia, Angel Campos, Luis Dantart, Martxel Ensunza, Jakoba Errekondo, Loreto García Arberas, Inazio Garin, Josu Igartua, Peio Jorajuria, Xabier Kerexeta, José
Ignacio Lizarraga, Javier Loidi, Antonio López Quintana, Carmen Manzano, Ibón de
Olano, José Luis Puente, Esther Rebato, eta Gillermo Roa. Eta bai Azkue Bibliotekako Nerea Altuna eta Josune Olabarria.
Liburuaren atalak idatzi ahala, kapitulu bakoitzaren lehen bertsio gordin horiek
ondoko pertsonek irakurri eta kritikatu dituzte zintzoki: Mikel Aizpuru, Estibaliz Apellaniz, Arturo Elosegi, Pruden Gartzia, Jazinto Iturbe, Koldo Nuñez-Betelu, Santi
Pagola eta Ana Puente.
Halaber, Jose Ramon Etxebarriak, Juan Carlos Odriozolak, Isabel Salzedok eta Maribi Unamunok atalen bat edo beste orraztu dute.
Idazlana amaitutakoan beste lagun batzuen eskuetan utzi dut, liburua bere osotasunean irakurri eta azter zezaten. Ondokoek hartu zuten ardura hori: Juan Luis Goikoetxea, Itziar Martinez Sustatxa, Mateo Pagazaurtundua, Fernando Plazaola, Arantza
Txintxurreta, Piarres Xarriton, Igone Zabala eta Iban Zaldua.
Liburuaren azken bertsioa asko hobatu eta aberastu da, jaso ditudan irakurle horien
ekarpenei esker. Izan ere, hainbat eta hainbat kritika eta zuzenketaz gainera, makina
bat iruzkin, ideia eta iradokizun luzatu dizkidate, hasierako zirriborroa apaindu ahal
izateko. Ez dago esan beharrik: nire erruz izan da, edozein akats edota hutsune geratu
bada.
Bestalde, eta Armand Daviden izaeraren beste ikuspegi bat ematearren, Irune Ibarrak
haren idazkeraren azterketa grafologikoa burutu du nik eskatuta.
Liburu honen argitarapenerako oso garrantzitsua izan da alde grafikoan eduki dudan
laguntza zabala, argazkien kredituetan ikus daitekeena.
Azkenerako utzi dut Iparraldeko pertsona batzuen laguntza berezia.
Piarres Xarriton izan dut nire zizerone partikularra, jakintsu bezain abegitsua; berak
askatu dizkit hainbat korapilo eta berak ireki dizkit hainbat ate.
Gracianne Florence Ezpeletako auzapezordeak adeitasun osoz jarri zidan eskuera
Aita Daviden Lagunen Elkarteko artxibategia.
Mixel Oronosek Moupin printzerrira Armand Daviden arrastoan egindako ibilaldiaren xarma neureganatu zidan.
Eta Madame Davidek, bere adin handian, Donibane Lohitzuneko etxean hartu ninduen, eta familiako paperak, argazkiak eta oroitzapenak ipini zizkidan mahai gainean,
kafearen alboan. Berari zor diot, besteak beste, zenbait argazkiren argitarapena.
Guztioi mila esker anitz.
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1 Txinara zer dela-eta
Gizon handiak ez dire beti mundu huntan haro eta harrabots gehienik egiten dutenak.
Balinbazen gizon ixilik, bere buruaz guti hartua zenik, eta bizkitartean hedadura eta jakitate handiko gizonik, hura izan da Armand David, jaun apez misionest zena (...).
Guk eskuaraz, guhauri eta gure eskualdun irakurtzalei doakigun heinean erran dezakegu,
Eskual-herritik behinere jalgi diren jakintsun handienetarik bat zela David misionesta.

Eskual-herritik behinere jalgi diren jakintsun handienetarik bat. Beharbada,
horrelaxe aipa daiteke ondoen Armand David ezpeletarraren garrantzia, eta,
izan ere, horrelaxe adierazi zuen Hiriart-Urrutik Eskualduna aldizkarian
1900. urteko azaroaren 23an, haren heriotzaren berri eman beharrean aurkitu
zenean.
Ezpeletako herriak plaka
hau jarri zuen Armand
Daviden jaiotetxean, 1993.
urtean. Ahanzturaren
erresumatik erreskatatu
nahi dugu Armand David
esploradore eta naturalista handia: "Euskal Herrian
arrunt ahantzia zen gizon
eta misionest" hau, oraintsu Herria aldizkarian
André Darraidou
Ezpeletako auzapezak
adierazi duenez.
Arg. K. ALTONAGA
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Irudi honek damaigu
gure protagonistaren
aurkezpenik trinkoena:
Armand David aita lazarista izan zen, eta misiolari ibili zen Txinan hainbat urtez. Grafologoaren
begiez so eginez gero,
hori baino gehiago ere
hautemanen genuke
beharbada: oso gizaki
dinamiko eta adoretsua
begitanduko zaigu, eta
baita behatzaile zehatz
eta maratza, eta bestalde, kreatibo samarra ere.

Hiriart-Urruti lehen kazetari euskaldunak ezagutarazi digun handitasun
horren abiapuntua, ziurrenez, 1861. urtean koka liteke. Hain zuzen ere, urte
horretan Parisko Natur Zientzietako Museoko zuzendariak, hots, Henri Milne-Edwards jaunak, aita lazaristen buruari bere misiolarien partaidetza eskatu zion, ikerketa zientifikoetan lagun zezaten. Lazaristen buruak aurreko
urtean beste eskari bat eduki izan zuen: espedizio militar frankoingeles batek
Pekin irekitzera derrigortu zuen Txina; beraz, hortik aurrera europarrak koka
zitezkeen bertan, eta hori zela-eta, Frantziako gobernuak Txinan ziharduten
kongregazio guztiei eskatu zien eskola frantsesak antola zitzatela. Aita lazaristen buruak ikastetxe bat irekitzea deliberatu zuen, eta horretarako, egokiak izan zitezkeen misiolariak bidaliko zituen Pekinera, eta hain zuzen ere
horien artean Armand David ezpeletarra.
Armand David pertsona berebizikoa izan zitekeen helburu hori betetzeko.
Batetik, aurreko hamar urteetan Italiako iparraldeko Savona hirian natur
zientziazko irakasle egonda, nahiko ondo ezagutuko zuen ikastetxe baten
makineria eta jardunbidea. Bestalde, prestakuntza aproposa zeukan ikerketa
zientifikoetan-eta aritu ahal izateko. Aurreko biokaz batera, eta nahiz eta bere
burua eroso aurkitu Italiako jardunean, Armand David irrikitan zegoen urrutiko misioetara joateko, eta horrelaxe eskatua zion eskutitzaz kongregazioko
buruari. Azkenik, adinaz ere unerik egokienean zegoen: hogeita hamabost
urteko gizona, fleitean. Bihotz-bihotzez eskertu zuen agindu zioten destino
urrun hori.
Hortaz, 1861. urteko azken aldean Savona utzita, Parisen dago Armand
David bidaia prestatzen. Misiolariak Pekingo gotzainarekin batera joateko
ziren, Mouly monsinorearekin alegia. Bien bitartean, egun batez Stanislas
Julien sinologoa bisitatzera joan zen Mouly monsinorea lagunduz, izan ere,
sinologo horrek misiolariengana jotzen zuen idazlan txinatarrak lortzeko.
Kontua da, Julien sinologoa Armand Daviden gaitasun zientifiko apartaz
berehalakoan konturatu zela, eta Parisko Museoko adituenganaino joanarazi zuela.

Arg. K. ALTONAGA

Armand Davidek horrelaxe jaso zituen hainbat eta hainbat mandatu, natur
zientzien adar ia guztietakoak. Izan ere, ondoko zerrendako aditu guztiongandik jaso zuen enkarguren bat edo beste: L. Élie de Beaumont, A. Quatrefages, J. Decaisne, E. Blanchard, A. Milne-Edwards (Museoko zuzenda-
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riaren semea), A. Duméril eta F. Prévost. Lehenengoz irakurritakoan, beharbada ezezagunak gerta dakizkiguke zientzialariok, baina, izen horietako
batzuk behin eta berriro agertuko zaizkigu hurrengo orrialdeotan, eta konturatzeke jabetuko gara eduki izan zuten garrantziaz. Nolanahi, gehiago itxaron barik hementxe bertan aipatuko dugu zerrendako guzti-guztiok sasoi
horretako Frantziako zientzialarien elitekoak direla.
Egin zizkioten enkarguak era askotakoak izan ziren, gehienbat Museoko
aditu bakoitzaren ikerketa-alorraren araberakoak. Decaisne-k, esate baterako, Txinako kalabazen arrastoan jarri zuen. Duméril-ek, bestalde, arrainak,
anfibioak eta narrastiak eskatu zizkion: ahalik eta lagin gehien bidal ziezaiola. Zer esanik ez, eskariak ez ezik, Armand Davidi baita aholkuak eta argibideak ere eman zizkioten, zenbatgura.
Armand Davidek bost hilabeteko itsasaldia behar izan zuen Txinaraino iristeko. Artean Suez kanala ireki gabe zegoen. Hasiera batean hizkuntza eta bertako ekanduak ikasten aritu zen, batez ere Pekinen eta inguruetan. Oso laster
joan-etorri politak egin zituen. Esaterako, 1862ko irailean Zhangjiakou aldera joan zen, 1863an Pekingo lautada mendebaldetik mugatzen duten mendiak arakatu zituen, eta 1864ko maiatzetik azarora arte Jehol-go barrutia.
Ibilaldi horietan bilduma zoologiko eta botaniko oso interesgarriak osatu
zituen, eta, hitz eman bezala, Parisko adituei bidali zizkien. Berauek, eta batez
ere Alphonse Milne-Edwards, txundituta geratu ziren: batetik, Txina ezezaguna zen garai horretan, eta beraz, jasotako guztia ezinago jakingarria begitandu zitzaien, dela txoria, dela landarea. Baina, bestetik, Armand Davidengan biltzaile adoretsu, trebe eta jantzia ikusi zuten. Sekulako pagotxa, beraz.
Lehen bidalketa horiek direla-eta, zorionak ez ezik, Museokoek dirulaguntzak ere luzatu zizkioten Armand Davidi. Horrela delarik, 1000 libera
jaso zituen museotik 1863ko laginketa-gastuak kitatzeko, eta hurrengo urteetarako diru gehiago agindu zioten.

2 Geografia kolonialismoaren tresna bihurtu zenean
Joan Sebastian Elkano getariarra izan zen lurbira osoa egin zuen lehena.
Badakizu istorio hori. Berrogei urte inguru zeuzkalarik, Magallaesen espedizioarekin abiatu zen Moluka irletarantz espezia bila, eta, itsasontzi portugaldarrekin topo ez egitearren, bide berri batetik jo zuten, hau da, sortalderantz
barik sartalderantz. Hainbat eta hainbat gorabeheraren ostean, Magallaes hil
egin zen Filipinetan, eta Elkanok hartu zuen espedizioaren agintea. Hiru urte
behar izan zuten Sanlúcar de Barramedara itzultzeko, 1522ko irailaren 6an.
Abiatu ziren 237 gizonetatik hamazortzi besterik ez ziren bueltatu.
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Antonio Pigafetta italiarra egon zen hamazortzi horien artean, eta berak
idatzi zuen bidaiaren kontakizuna. Izatez, egunkari modukoa da, mota askotako xehetasunak dakartzana.
Pio Barojak ondorio bi atera zituen, Pigafettaren egunkari hori irakurritakoan. Lehenengo eta behin, Antonio Pigafettak ez zuen Elkano gogoko
izan. Bigarrengoz, Urdaneta, Legazpi, Lope Agirre eta beste euskaldun askok
bezala, Joan Sebastian Elkanok ez zuen jakin bizi izandako abenturatik etekinik eskuratzen: horietako inork ez zuen tertzioz esaldi borobilik atera. Ez
zuten asmatu jazokune historikoa edertzen. Pio Barojaren iritziz, euskaldunek
ez dute gaitasun hori eduki. Baldin-eta abenturarik izan badute, baldin-eta
lurralderik konkistatu badute edota gerrarik egin badute, isilik izan da beti.
Ez dira ahalegindu balentriari euron zigilua ezartzen. Ez ziren gai horretarako. Herri mutu batekoak izan dira. Eta areago, Barojaren iritziz, dagoenekoz euskaldunei joan egin zaie, iraun egingo duen ezer esateko unea. Horrelaxe izango da, ala Barojaren ezkortasuna, eta ez beste ezer?
Antonio Pigafettaren kontakizunak besteak beste makina bat animalia
aipatzen ditu, orduko europarrentzat berriak zirenak. Esate baterako, Pigafettak zelan edo halan deskribaturiko animalien artean ekialdeko Brasilgo
urre-lehoi tximinoa, pinguinoa, guanakoa eta ñandua eta beste anitz ditugu. Hala ere, espedizioan zehar ikusi nahiz harrapatutako animalia asko eta
asko zeharo arraro suertatu ziren marinel ezjakin haien begietara, eta Pigafettaren oharretatik nekez argitu daiteke kasu askotan, zein animaliari buruz
ari den.
Pigafettaren kontakizuna guztiz irudimenezkoa bilakatzen da sarritan.
Kasurako, pilotu molukar batek esan zienez, inguru hartan bazegoen irla bat,
Arutxeto izenekoa. Irla hartako biztanleak, gizon zein emakume, pigmeoak
dira, altueraz ez dute besabete bat baino gehiago, eta gorputz osoa baino
luzeagoak dituzte belarriak, halatan non, etzaten direnean bata azpiko izaratzat erabiltzen baitute eta bestea gainekotzat; biluzgorri dabiltza.
Hamaseigarren mendeko literatura geografikoan batzuetan oso nekez
bereiz daitezke mitoa eta irudimena benetako datuetatik. Orduko bidaztien
kezkak batik bat teologikoak izaten ziren, eta horrenbestez, korritutako mundu berriak ia-ia ez zituzten "ikusten": ematen du orduko kontakizunak ez
daudela benetako behaketa zuzenean oinarrituta. Ostera, geografiaren behaketa modernoak James Cook kapitainaren bidaiekin hasi ziren, 1769tik aurrera, hau da, XVIII. mendeko bigarren zatian. Cook kapitainak naturalistak eta
marrazkilariak eroan zituen bere espedizioetan, eta bat-batean kontuak aldatu egin ziren: itsasoa, lurra, airea, bizidunak eta bai gizakia bera ere aztergai
bilakatu ziren. Cook kapitainaren ildotik, zenbait espediziotako ontziak benetako zientzi laboratorioak bailiren atonduta zeuden.
Nolanahi, esplorazio zientifikoak itsasoan burutu ziren nagusiki. Konti-
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nenteen barrualdearen azterketa beste mende batez atzeratu zen, eta, esate
baterako, Iparramerika edota Asiako lurralde zabalak zuritan agertzen ziren,
Cook kapitainaren aroa baino ehun urte geroagoko mapetan. Atzerapen
horrek arrazoi nagusi bi zeuzkan. Batetik, lurraren miaketa geografikoa,
berez, lan astitsuagoa da eta ziurrenez aspergarriagoa ere bai, itsasoz egiten
den miaketa baino. Bigarrenik, lur-miaketa askoz arriskutsuagoa da, askoz
babestuago zoaz-eta gerraontzi batean kanpadenda batean baino. Paperaren
gainean, itsas miaketa batek guztiz ganorabakoa edo guztiz zoritxarrekoa izan
behar du, ekaitzek, marrazoek edota indigenek zapuztu dezaten. Ostera, kontinente barruko lurralde basati zabaletan edonon jan zaitzake otsoak, hartzak
zein jendeak.
Itsasoz nahiz lehorrean, esplorazioen aro zientifikoan tresna nagusi
bi behar izan ziren, lorturiko behaketak ulergarri bihurtu ahal izateko.
Alegia, bizidunen sailkapena eta
metodo konparatiboa. Alde horretatik, aipagarria da Cook kapitaina eta
Linnaeus garaikideak izan zirela.
Hemeretzigarren mendean Geografia-elkarteak aritu ziren, munduko parte ezezagunei buruzko datuen
bilketarako espedizioak antolatzen.
Horretarako beharrezko dirutzak,
batez ere iturri komertzialetatik iristen zitzaizkien, espedizioen bidez
lortuko zen informazio-mordoa
munta handikoa baitzen merkataritza-alorrean. Areago, XIX. mendeko azken zatian, "geografia" Europako botere kolonialen zerbitzura plegatu zen, eta ildo horretatik, zientzi
espedizioek inperialismo horren helburuak lortzen lagundu zuten argi eta
garbi. Azken batean, botere kolonialen arteko lehiak norgehiagoka kartografikoa ekarri zuen, nolabait esatearren, eta potentzia kolonialak, inperioen
garapen eta mantenurako geografiaren erabilera zientifikoaren garrantziaz
konturatu ziren. Horrela izanik, ezari-ezarian geografia unibertsitate-diziplina bihurtu zen, hezkuntzak berak lagundu behar baitzuen Europako inperio kolonialak hazten eta iraunarazten.
Azken aldi horretako adibide modura, Ferdinand von Richthof-en (18331905) geografo eta geologo alemaniarra aipatuko dugu. Izan ere, Humbolten erako bidazti-zientzialaria izanik, besteak beste Txinan zehar zazpi ibilal-
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Irudi honetan hogeita
hamar bat urteko
Armand David (18261900) daukagu, gutxi
gorabehera Txinarantz
abiatu zen sasoikoa.
Urruneko lurralde hartan
panda handia aurkitu
zuen, beste hainbat eta
hainbat landare eta animalia berrirekin batera.
Frantziako lehen eboluzionistetako bat izateaz
gainera, bere ekarpenak
oso munta handikoak
izan ziren biogeografiaren
garapenerako.
Arg. K. ALTONAGA
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di egin zituen 1868-72 tartean ordezkari prusiar gisara, eta bertan dabilela
egin zuen topo Armand Davidekin, geroago ikusiko dugunez. Bidaia horien
ostean, oso aditua zen Txinarekiko gaietan, eta herrialde horri buruzko bost
tomoko obra monumentala idatzi zuen. Ondoren, Bonn, Leipzig eta Berlingo unibertsitateetan geografia irakaslea izan zen, eta ahalegindu egin zen,
kolonialismo germaniarrari Ekialde Urrunak eskainitako aukera paregabea
ikusarazten.

3 Armand Daviden sasoiko Txina
Armand Daviden sasoian Txina guztiz ezezaguna zen mendebaldean. Aspaldiko eta goi-mailako zibilizazioa izanik ere, europarren begietan, labur esateko, Marco Polok (1254-1324) deskribaturiko tearen eta zetarraren herrialdea zen, ia-ia.
Inazio Loiolakoak 1534. urtean Jesusen Lagundia eratu zuenean, helburu
nagusitzat-edo paganoak Jainkoagana bihurtzea zuen. Ildo horretan, Frantzisko Xabierkoa, gerora Nafarroako patroi bihurtu dena, Txinan sartzen
ahalegindu zen, besteak beste Indian eta Japonian misiolari aritu eta gero.
Alabaina, sukar gaizto batzuk harrapatuta hil zen 1552an, Kanton-etik gertu,
baina Txinan sartzea lortu barik. Frantzisko Xabierkoak ez, baina Jesusen
Armand Daviden hirugarren ibilaldiaren kontakizuneko liburuko irudi
honek bildu ditu ondoen
Armand Daviden meritu
zoologikoak, gure eskerrona eta omena merezi
dutenak: Armand David
izan da milu (= aita
Daviden oreina) eta pandaren aurkitzailea.
Alabaina, Armand
Daviden merezimendu
zientifikoak espezie bi
horien aurkitzailea suertatzea baino askoz zabalagoak dira.
Arg. K. ALTONAGA
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Lagundiko beste kide batek, alegia Matteo Ricci italiarrak, lortu zuen Txinan
barneratzea. Matteo Ricci 1582an iritsi zen Macau-ra beste kide batzuekaz
batera; 1595ean Jiangxi probintziako hiriburuan kokatuta zegoen; 1601etik
1610ean hil arte Pekingo gortean bizi izan zen. Izan ere, lehenago Matteo
Riccik berak eta bai osteko josulagunek ere arrakasta handia eduki izan zuten
enperadorearekin, eta horren arrazoia, hain zuzen, misiolari horiek matematikari, astronomo eta kartografo gisa enperadoreari eta gorteari eskainitako
zerbitzuak izan ziren. Jesusen konpainiako misiolariek oso abegi ona eduki
zuten, eta XVIII. mendeko erdialdera arte mantendu ziren Pekinen.
Jesusen Lagundiko misiolariek, baina, ez zuten xehetasun gehiegirik jaso
Txinako naturaz. Izan ere, misiolaririk jantzienak enperadorearen jauregian
bizi izan ziren, mapak egiten zein egutegia zehazten, zeren, bide horretatik
enperadorearen konfiantza irabazi nahi baitzuten, era horretara txinatarrak
errazago konbertituko zituztelakoan. Halandaze, josulagunek argibide asko
eta asko eskuratu zituzten Txinako zibilizazioaz, gobernuaren jardunbideaz,
populuaren ohiturez eta abarrez, baina, ahaztu egin zitzaien populu hori bizi
den herria aztertzea, hango lurraldearen zernolakoa jasotzea. Bide horretatik,
Jean Baptiste Duhalde josulagunak Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise
idazlana argitaratu zuen 1735ean, kongregazioko hainbat kidek idatzitako
txostenak baliatuz.
Nolanahi, Klemente XIV aitasantuak 1773an deuseztatu egin zuen Jesusen Lagundia, eta, aldi berean, Txinan erabatekoa bilakatu zen atzerritarrekiko mesfidantza, ondorioz kanpotarrei mugak itxiz. Kontuak kontu, Txina
iristezin bihurtu zen, hain justu esplorazio-bidaiak ugaritu ziren aroan, eta
horrenbestez, europarrentzat lurralde ia ezezaguna zen.
Txinako landarediari buruzko lehen datu zehatzak 1751n lortu ziren. Itsasontzi suediar bat Kantonera iritsi zen, eta, zorionez, ontzian Peter Osbeck
zegoen kapilau gisa, hain zuzen ere, Linnaeus-en ikasle bat. Peter Osbeck-ek
Kanton inguruak korritu eta aztertu zituen, eta Indiako iparraldearen antza
zutela ikusi zuen. Geroago, Sonnerat frantsesa ere leku beretsuetatik ibili zen,
eta landareak eta hegaztiak bildu zituen.
Opioaren Gerlaren ondoren, europarrek Txinako itsasoetako hainbat portutan ezartzeko eskubidea irabazi zuten, eta horrek barrualderanzko txangoak egiteko aukera ekarri zien. Jakina, hori profitatuz makina bat aurkikunde
egin ziren, eta luzaro barik datu-mordoa lortu zen, batik bat Xangai inguruko lurraldeaz. Horrek kontraste polita ekarri zuen botanikari eta zoologoen
begietara. Izan ere, ordura arte bakarrik ezagutzen ziren Kanton aldeko
lurralde tropikalak, honezkero Xangaiko inguru epelekin konpara zitezkeen.
Opioaren Gerlan lortutako abantailak baliatuz, eta hurrengo atal batean
ikusiko dugunez, Londresko Hortikultura-elkarteak Robert Fortune bidali
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zuen Txinara, eta 1843-45 eta 1853-56 tarteetan ondotxo arakatu zuen Txinako ipar-ekialdea, nahiz eta Ningbo-tik hurbil hiltzeko zorian egon zen,
basapiztiak ehizatzeko tranpa batean erorita.
Ikerketa horiek guztiak gorabehera, Txinako kostaldeko gune batzuk ezagutzen ziren soilik, batez ere Kanton, Macau, Hong-Kong eta Xangai. Txinako barrualdeak ezezagun zirauen, baina, itsasaldeko emaitzak oso interesgarriak suertatu zirenez, grina bizia piztu zen barruko bazterrak zehatz-mehatz miatzeko.

4 Europarrak Txina konkistatu guran

A l'Assaut de l'Asie (1901)
liburuaren izenburuak eta
azalak berak ederto erakusten dute Asiako banaketa kolonialak zernolako
lasterketa ekarri zuen.
Norgehiagoka hori areagotu egin zen 1880tik
aurrera.
Arg. ARTXIBOKOA

Frantziak ez zuen koloniarik eduki Asiako ekialdean 1859. urtera arte: orduan
"sartu" zen Vietnamen, Saigondik hasita. Hala ere, hori baino lehenagotik
ontzidi frantses garrantzitsua mugitzen zen Txinako Itsasoan. Zer dela-eta?
Izatez, XIX. mendeko erdialde arte Frantziak latitude haietan eduki izan
zituen interbentzio bakarrak Vietnam aldean izan ziren, misiolari frantses
batzuen askatasuna lortzeko asmoz. Horrelako ekintzek hango buruzagiak
hasarrarazi zituzten, eta, ondorioz, misiolarien kontrako jazarpen-politika
biziagotu zen.
Dena dela, Frantziaren benetako xedea
ez zen Vietnamgo konkista. Vietnamgo
konkista, izatez, Ekialde Urrunean
Frantziaren posizioa ziurtatzeko modua
izan zen, harrapakin erakargarriagoa
eskuratu ahal izateko, alegia, Txinaz
jabetzeko. Horrela delarik, frantsesak
Indotxinan sartu ziren 1859an, pentsatuz Mekong ibaian gora Txinako muinera irits zitezkeela.
Mekong ibaiak 4200 km-ko luzera du,
Saigon inguruko itsasoratze-puntutik
Tibet urruneko iturriraino. Gobernu
frantsesak Mekong ibaiaren arroa esploratzeko espedizio bat bidali zuen
1866an. Taldea Doudart de Lagrée
kapitainaren agintepean zihoan, eta
Phnom Penh-eraino iritsi zen, Kanbodiako hiribururaino, eta besteak beste Angkor-ko tenplu ospetsuak aztertu
zituen. Ibaian gora, Laos-en, 1867ko apirilean Louangphrabang-eraino aile-
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gatu ziren, eta ekainean Chieng-Kong-era. Hortik gora, ur-zarratak zirela-eta
nabigazioa ezinezko bihurtu zenez, espedizioak ibaia utzi eta lurretik Txinako Yunnan probintziaraino iritsi ziren. Taldearen kapitaina gaixotu eta hil,
eta Francis Garnier tenienteak hartu zuen agintea. Beronek Yangtze ibairaino iristea lortu zuen, eta ibai horretan behera Xangairaino joan ziren. Bertan
1868ko ekainaren 14an, Armand Davidekin egin zuten topo, beronen bidaia-kaieretan irakur daitekeenez. Sasoi horretan, Armand David bere bigarren
ibilaldian sartuta daukagu, Moupin printzerrirantz zihoala, hurrengo ataletan
ikusiko duzunez. Francis Garnier Saigonera itzuli zen itsasontziz ekainaren
amaieran.
Dirudienez, 1882an Tonkin (= Iparraldeko Vietnam) konkistatu zutenean, frantsesek berriro ere Txina zuten helburu, horretarako Ibai Gorria baliatuz. Nolanahi, gogoratu munduko kantoi horretan Frantziak bere kolonia
egin zituela Vietnam osoa, Laos eta Kanbodia, eta gerora, XX. mendearen
erdialdean Frantzia joandakoan Estatu Batuak kakaztu zirela bertan. Apocalipse now eta beste anitz filme zirraragarrik horko gerlaren jazokune ankerrak
islatu-edo dituzte.
Zernahi gisaz ere, Europako potentzia guztiek (batik bat Ingalaterra, Frantzia eta Errusiak) Txina zuten helburu, nahiz eta Txina tematu egin zen bere
ateak itxita mantentzen, dela mendebaldeko pentsaerari, dela mendebaldeko
merkataritzari. Industri iraultzatik aurrera, batez ere Ingalaterra saiatu zen
Txinako merkatu erraldoia irekiarazten, bai bere produktuak bertan saltzeko
eta baita lehengaiak merke eskuratzeko. Luzaroan tirabira galantak egon
ziren Txina eta Ingalaterra artean, Txinak kanpoko salerosketei jartzen zizkien oztopoak zirela-eta. Izatez, itsas portu ireki bakarra zegoen Txina osoan, hots, Kanton; ez zegoen inolako zerga finkorik; debekatuta zegoen txinera arrotzei irakastea; Kantongo britainiar guztiak ziren gizabanako bakar
batek egindako delituaren erantzuleak; eta abar.
Azkenean, Ingalaterrak lehertarazi zuen egoera, eta horretarako opioaren
trafikoa erabili zuen. Txinako gobernuak betidanik debekatuta egon arren,
britainiarrek opioa saltzen zuten. Kontuak horrela, 1831n Lin Tseh Su Txinako gobernuaren ordezkariak, Kantongo moiletan zeuden drogaren 20.000
tonak erraustea agindu zuen. Gertaera hori aitzakiatzat hartuta, Ingalaterrak
Opioaren Gerla deritzona hasi zuen, eta bai Txina makurrarazi ere. Opioaren Gerla Nanjing-go Hitzarmenak itxi zuen 1842an, eta horren ondorioz,
batetik, Ingalaterrak Hong-Kong eskuratu zuen, eta, bestalde, Txinako hainbat itsas portu zabalik gelditu ziren europarrentzat. Frantziak ere antzeko
hitzarmena lortuko zuen urte bi geroago.
Hitzarmenak hitzarmen, hurrengo hamabi urteak gorabeheraz beteta egon
ziren, eta ezin daiteke esan bakerik bizi izan zenik. Halako batean, 1856an,
holako gorabehera ñimiño batek, alegia, Ingalaterrak pleitaturiko Arrow ize-

11

Armand David, pandaren aita

neko junku txiki baten atxiloketak, gerla piztu zuen berriro. Oraingo honetan,
Frantziak ere hartu zuen parte zuzena gerlan, horretarako aitzakia misiolari
frantses baten erahilketa izan zelarik. Izan ere, Frantzia garaile atera zen Krimeako gerla amaitu berrian, eta, hori zela-eta, Sebastopol inguruetan aritu
izan zen ontzidi osoa Ekialde Urruneko Itsasoetara bidali zuen.
Biak batera, Ingalaterrak eta Frantziak Kanton konkistatu zuten 1857an,
eta bai Tianjin hurrengo urtean. Ondorioz, Pekingo enperadoreak hitzarmen bikoitza izenpetu behar izan zuen, bata Ingalaterrarekin, bestea Frantziarekin. Jakina, hitzarmen bikoitz hori oso abantailatsua suertatu zen europarrentzat. Besteak beste, legez onartu zuen opioaren salerosketa, eta Pekin
europarrei irekitzea. Halaber, Txina gerlaindemnizazio galantak ordaindu
beharrean aurkitu zen, eta, bestalde, misiolari kristauei askatasun osoa eman
zien bertan aritzeko.
Laburbilduz, Ingalaterrak Hong-Kong irla eskuratu zuen Txina aurrean.
Frantziak, ostera, ez zuen inolako pausalekurik lortu itsasalde horretan, eta
horrenbestez, Vietnamen aritu zen, helburu bikoitz batekin: batetik, bere flotarako eskala-puntu egokia ziurtatzea Ekialde Urrunean, eta, bestalde, Txinan barneratzeko abiapuntu estrategikoa erdiestea, arestian aipatu dugunez.

5 Armand Daviden kezka biogeografikoa
Aurreko hiru ataletan, Armand David bidaztiari egokitu izan zitzaion eszenarioa marraztu dugu hiruzpalau zertzelada azkarrez: labur-zurrean, lehenago Armand Daviden sasoiko Geografiaren garapen-maila zirriborratu dugu,
ostean Txinaren gaineko ezagutzaren nolakoaz aritu gara, eta, azkenik, Frantziak Ekialde Urrunean jokatu zuen partida laburbildu dugu-edo.
Zer esanik ez, hiru ardatzotako sistema horretan kokatu eta ulertu behar
dugu Armand Daviden jarduna, baina, ez era guztiz determinista batean. Izan
ere, jokatu zueneko zelaia deskribatutakoa izan bazen ere, eta, halaber, joko-arauak ondotxo idatzita egonik ere, jokalariaren senak eta etorriak gauzatuko dute hein handi batean partidaren izaera. Ildo horretatik, argi dago,
Armand Daviden sasoiko esplorazio geografikoak interes kolonialen arras
menpekoak ziren, bestalde, orduko Txina ezezagunak Opioaren Gerla koloniala galdu berri zuen, eta, hirugarrenez, Frantziak bere inperioa zabaldu
nahi zuen Ekialde Urrunean kosta ahala kosta.
Zelan jokatu zuen, ba, Armand Davidek testuinguru horretan? Zelangoa
izan zen beraren jarrera egin zituen esplorazioetan zehar? Hori ulertu aldera, nahikoa argigarria izan daiteke, argitaraturiko bidaia-kaieretako 1872ko
azaroaren 6ko oharretan dioskuna:
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Baldin-eta nire bidai-oharrak natur zientziak arrotz suertatzen zaizkien pertsonen begietara iritsiko balira, pertsona horiek berehalakoan jabetuko dira oso gutxi mintzo naizela gizakiez eta euren ohiturez, euren usadioez, euren etxeez, euren arteaz, euren industriaz, euren
merkataritzaz, euren nekazaritzaz, eta ostera nire arreta osoa animalia txikienei zuzentzen
diedala, naturaren izakirik xumeenei, mendien itxura eta altuerei, harrien izaerari, lurraren
osaera eta koloreari, eta abarri. Hainbat arrazoi tarteko:
1/ bidaian zehar naturalista naiz oroz gain, eta naturari buruzko argibiderik ñimiñoenek,
zehatzak badira, gaur egun garrantzi handia dute munduaren sistema ulertu ahal izateko;
2/ neu ez naizen beste askok idatzi dute eta idatzi ahal dute, zientziarentzat bigarren mailako interesa duten kontu horien gainean, izan ere, ez baita horretarako prestakuntza berezirik behar;
3/ arras garrantzitsua da jakitea zeintzuk diren biziaren gaur egungo formak, modu
horretara ulertu ahal izateko, bizia iraganean zer izan den;
4/ premiazkoa da animalia eta landareen banaketa ezagutzea, bai lurrazalean eta bai
itsaso baitan ere, egungo aroa baino lehenago gertatu diren aldaketa geologikoak konprenitzeko;
5/ geografia zoologikoaren azterketa bidez frogatu izan da Ingalaterra Frantziarekin estekatuta egon dela oraintsuko aro batera arte; armiarmen azterketak, berak bakarrik, frogatu du
Italiak Afrika ikutzen zuela kontinentalki aro zaharrago batean; ugaztun, hegazti eta intsektuen azterketak Wallace jaunari ikusarazi dio Malaysiako hiru irla handiak, hots, Sumatra,
Java eta Borneo, Indotxinako zati bat izan direla, eta, aitzitik, Celebes irla, Borneotik hain
hurbil dagoena, betidanik edo oso aspaldidanik bereiztuta egon dela eurotatik;
6/ landareen banaketaren azterketa artatsuak onargarri bihurtzen du, iraganeko denboretan Azoreak, Portugal eta Ingalaterra lotzen zituen lurralde bat (Atlantida? –sic–);
7/ naturaren izaki guztiak, gure planetaren historiaren argitasunari dagokionez, problema baten ebazpenerako zenbakiak bailiren ulertu behar dira: beraz, itxuraz gauzarik ñimiñoenek, xehetasunik hutsalenek, badute, bai, beren garrantzia: puntu bat, koma bat, lerro
txiki bat, berez ez dira ia ezer, baina, segun-eta zein den euren kokapena gainerako zeinuen
artean problema baten enuntziatuan, esangura aldatzen diote erabat.
Hona hemen zenbait arrazoi pentsatzeko ez dudala inoiz argibide larregi atxiki, eta izatez damu naiz argibide gehiago ezin jaso izateaz, eta, era berean, ezin hemen emateaz. Nolanahi, egunkari honetan diodana oso gutxi da nire ohar pribatuekin konparatuz, eta, batez
ere, nire bildumak osatzen dituzten izakien kopuruarekin alderatuz.

Pasarte luze horren irakurketak argiro azaldu digu Armand Daviden kezka biogeografikoa. Areago, hirugarren bidaiaren kontakizunarekin Armand
Davidek idatzitako liburuan, azken atala Txinako animalien banaketa geografikoari buruzkoa da oso-osorik. Hortaz, makineria kolonial frantsesaren
baitako beste torloju bat izanik ere, Armand Davidek kolkoan bestelako ardurak gorde ditu, hain zuzen ardura zientifikoak. Bai jarrera horrek eta baita
lortutako emaitza zientifiko zoragarriek, guztiz begiko bihurtuko dute
Armand David.
Kezka biogeografikoa aipatu dugu. Biogeografiak, izatez, biodibertsitatearen patroi espazialak dokumentatu eta ulertzea du helburu. Horretarako,
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biogeografoek espezieen banaketak aztertzen dituzte, bai egungoak eta bai
iraganekoak, eta hortik abiatuta behatutako banaketa-patroien interpretazioan ahalegintzen dira. Biogeografiak historia luzea du, eta gainera guztiz
txirikordatuta dago biologia ebolutiboaren eta ekologiaren garapenekin. Historia hori azaltzen hasiko bagina, zer esanik ez, naturalista ospetsuen izen
asko agertuko litzaizkiguke. Izen horietako bakarra ekarriko dugu oraingo
honetan, hots, Wallace-rena, hain zuzen ere Armand Daviden pasartean irakurri berri duguna.
Alfred Russel Wallace-ren (1823-1913) kurrikuluan gauza bi azpimarratu
behar dira, beste lorpen askoren artean. Lehenengo eta behin, oso ezaguna
denez, hautespen naturalaren aurkitzailea izan zen, Darwinegaz batera. Bigarren, zoogeografiaren fundatzailea dugu: 1876an The Geographical Distribution
of Animals argitaratu zuen, formalki zoogeografiaren abiapuntutzat jotzen

Biogeography eskuliburuaren azalerako Brown eta
Lomolino-k Wallace-ren
eskualde biogeografikoen
mapa klasikoa aukeratu
zuten, mapa enblematiko
horren erakargarritasuna
probetxatuz. Nolanahi,
mapa horrek Wallace-k
Armand Davidi egindako
omenaldi isila erakutsiko
digu: bertan Moupin ikusiko dugu, alegia, munduko lekurik ezezagunenetako bat, baina, Armand
Davidek zeharo ikertua.
Esan gabe doa, munduko
mapa horretan Moupin
agertaraztean Wallace-k
Armand Davidekiko zor
zientifikoa aitortu zuen.
Arg. K. ALTONAGA

14

Oreinarena

dena. Tomo lodikote biko obra horretan, Wallace-k munduko eskualde biogeografikoen sailkapena proposatu zuen, hainbat animalia-talde lehortarren
banaketetan oinarrituta eta lurralde desberdinen arteko kidetasunak eta diferentziak aintzat hartuz. Sailkapena ez ezik, Wallace-k eskualde horien mapa
zehatza ere marraztu zuen, bertan argiro ezarriz, sei eskualde biogeografiko
nagusien arteko mugak eta bai eskualde bakoitzaren barruko azpieskualdeen
artekoak ere.
Ziurrenez, zuretzat ere ezagunak dira Wallace-ren eskualde biogeografiko nagusiak; izan ere, 1876an argitaratu arren, egungo egunean ere horrelaxe onartzen dira biologoen artean: erregio paleartikoa, erregio neartikoa,
erregio neotropikala, erregio etiopiarra, erregio orientala eta erregio australiarra.
Armand Daviden ibilaldiak, Wallace-ren mapan kokatuz gero, eskualde
paleartikoko suberregio mantxuriarretik eta erregio orientaleko suberregio
himalaiarretik izan ziren, eta, liburuan zehar ikusiko dugunez, gure ezpeletarrak hainbat eta hainbat datu bildu zituen lurralde horietan, kezka biogeografikoak adoretuta. Ba, Armand Davidek pilatu zituen "xehetasun hutsal"
guztiak ezinago baliagarri bihurtu ziren Wallace-rentzat. Izan ere, Wallace-k
batik bat Armand Daviden datuak erabili zituen suberregio mantxuriarra eta
suberregio himalaiarra karakterizatzeko, eta bai erregio paleartikoaren eta
erregio orientalaren arteko ekialdeko muga ezartzeko.
Wallace-ren liburuan plazaratutako mapa klasikoak badauka Armand
Davidi egindako gorazarre isila, zor intelektualaren konpentsazio gisa ulertu
ahal duguna. Izatez, mapa mundi bat da, fisikoa, kolore desberdinez erregio
biogeografiko nagusiak erakusten dituena, eta berorien baitan zenbakidun
suberregioen mugak dituena. Hortik aparte, soilik zenbait hiri garrantzitsu
dakartza, erreferentzia modura-edo. Ba, hortxe dugu omenaldia: Txinako
lurralde zabalean Hong-Kong, Xangai, Pekin eta, zein-eta Moupin agertzen
dira. Bai, Moupin, hain zuzen ere Armand Davidek ikertu zuen printzerri
tibetarra, munduko zokorik kukutuena, berarentzat lur promestua izan zena.
Geroago hurbilduko gara Moupineraino: oraingoz laudoriozko aipamen
hori besterik ez.

6 Parke inperialeko altxor debekatua
Pekinen lau urtez bizi izan eta gero, Armand Davidek inguru osoa zeukan
ikertuta, alegia, Pe-tche-li herrialde zabala. Bidaia-egunkaria irakurriz, ordurako nahikoa etsita zegoela irudituko zaizu. Kontu bi aipatuko dizkigu egunkariaren hasiera-hasieran, atsekabearen seinale garbiak direnak.
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Hasierako urteetan Pekin
inguruak arakatu zituen.
Armand Davidek hainbat
datu eta espezie berri
lortu zituen. Alabaina,
emaitzak ez zitzaizkion
oso "exotikoak" iruditu.
Aurkitutako gehiena ez
zitzaion Europakoaz bestelakoa begitandu. Esate
baterako, irudiko kaskabeltz-espezie berria aurkitu zuen, Euskal Herrian
bizi diren kaskabeltz-espezieen antz-antzekoa dena
egiatan. Antzekotasun
hori ulertzeko, ezin dugu
ahaztu Pekin inguruak eta
Txinako zati handi bat
eskualde biogeografiko
Paleartikoko partea direla,
Europa den bezalaxe.
Arg. ARTXIBOKOA

Batetik, txinatarren zientziarekiko jarreraz dioena guztiz kategorikoa da,
alegia, egundo ez dutela naturaren ardura zientifikorik eduki, eta beraz, alferrik bilatuko duzula fauna edota floraren gaineko ezelango daturik. Beste era
batera esanez, ez zuen inolako laguntzarik aurkitu.
Eta aurrekoa, soilik bera, gutxi balitz ere, Armand Daviden esanean Pekingo inguruek ez diete gauza handirik eskaintzen naturalistei; areago, behatzailearen begia laster nekatuko da bertako uniformetasun erabatekoaz.
Antza, Pekin inguruan dena da hits eta
monotonoa, lautada bat da eskerga eta
horizontebakoa, zuhaitzez zeharo peitua
eta alderik alde labore desberdinez landatua. Horrelako lekune batean botanikariak
ezer gutxi dauka bere zain, goldatutako alorrek ez baitute ia gune librerik utzi landare
basatientzat. Orobat, aztertutako fauna ere
ez zen oso aberatsa suertatu, berezko landaredi-ezari klimaren zorroztasuna erantsi
behar baitzaio. Goldatutako zelai zabalak
ez dira egokiak animalia gehienentzat, eta
bestalde, Txinako iparraldeko mendi-gerrikoak, dioskunez, aterpe eskasa eskaintzen
du, esate baterako, hegazti eta intsektuz
josita agertzeko. Kontuak kontu, bai flora
eta bai fauna Europakoekin alderatuz, guztiz bestelakoak barik, nahikoa
antzekoak iruditu zitzaizkion Armand Davidi, eta, ziurrenez, "exotismo"
gehiago espero zuen, seguru baietz, Europa eta Pekin arteko distantzia kontuan hartuz. Lehen urte horietako laginketak nahikoa eskertxarrekoak begitandu zitzaizkion, nekearen nekeaz bilduak izan arren.
Pe-tche-li osoa eta mugako mendiak arakatuta zeuzkan, baina artean,
Armand Davidek egin barik zeukan lehen egonaldiko lehen partea markatuko zuen aurkikundea. Alegia, gerora milu edota, sarriagotan, aita Daviden
oreina izenez ezaguturiko animalia. Izan ere, aita Davidek hainbat kontakizun eta zurrumurru entzun zituen, txineraz sseu-pou-siang deritzonaz, baina
aurkitzeke zeukan dena-delako hori.
Koka gaitezen, bada, 1865eko irailean eta Armand David Pekindik hegoalderantz doala ikusiko dugu, parke inperialera, hiriburutik hainbat kilometrotara. Ez da parkeraino joan den lehen aldia. Parkera sartzea erabat galerazita zegoen, hain zuzen heriotza-zigorraz punituta. Mahastia beldurrak
gerizatzen du, esan ohi denez. Debekua betetzen laguntzeko eta beraz bertako sekretuak jagoteko ere, luzeraz 72 km-ko eta garaieraz 6 m-ko harresi
gaindiezin batek inguratzen zuen parkea, soldadu tartariarren zaintzapean.
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Aita Daviden oreina.
Horixe da irudiko animaliaren izen arrunta. Ostera,
Elaphurus davidianus du
izen tekniko. Espeziea aurkitu zenean, Elaphurus
genero berria eratu behar
izan zen, aita Daviden oreina nahikoa desberdin baita
gainerako oreinetatik.
Arg. ARTXIBOKOA

Armand Davidek entzundakoen arabera, parke horretan aspaldidanik bizi zen
bake osoan sseu-pou-siang izeneko animalia. Horixe egiaztatzera zihoan.
Pekindarrek erabilitako izenak, sseu-pou-siang alegia, "bat ez datozen lau
ezaugarriak" adierazten du gutxi gorabehera, eta animaliaren lau berezitasun
harrigarrietatik-edo sortuko zen. Esamesen arabera, parkeko animaliak oreinaren adarrak zeuzkan, behiaren apatxak, gameluaren sama eta astoaren buztana. Egiazkoa al zen horrelako ezaugarri-nahasketa, ala alegiazko beste animaliaren bat izango zen? Erantzuna eskuratzearren igon zuen harresia, arrakala batean gora.
Eta fortunak ausartak maite ei dituenez-edo, begia luzatu eta ehunen bat
sseu-pou-siang ikusi zituen urrunean, lasai alhatzen. Tarteko distantzia gorabehera, berehalakoan konturatu zen aurreko orein oso berezi haiek espezie
berri batekoak zirela, eta bera zela orein berria ikusi zuen lehen mendebaldetarra. Horrelako aurkikunde bat jazokune handia da, zeren, ugaztun gorputzu bat idorotea gero eta nekezago gertatzen baitzen jadanik XIX. mendean bertan, ordukoek adierazi bezala. Alabaina, jazokunea are eta handiagoa izan zen, Armand Daviden begien aurrean paratu zen orein-taldea,
munduko bakarra baitzen, gerora jakin izan zenez. Laster egiaztatu ahal izan
zen: parke inperialean modu erdidomestikoan bizi zen espeziea guztiz suntsituta zegoen egoera basatian, eta hori III edo IV. mendetik aurrera. Suntsipen "goiztiar" horren arrazoi probableetako bat, sseu-pou-siang orein arraren
adarretan aurkitu da: Txinan erabili izan den boliaren parte bat ez da elefante edo mamutaren haginetatik atera, aita Daviden oreinaren adarretatik bai-
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no.
Dena dela, alde zientifikotik begiratuta behaketa hutsa baino zertxobait
gehiago behar zen, sseu-pou-siang oreinaren benetakotasuna frogatu ahal izateko. Premiazkoa zen, parke inperial barruan behatutako espezie ustez berri
haren banakoren bat edo beste eskuratzea, ezpabere, nekez lortuko zuen
zientzia konbentzionalaren onarpena. Armand David Frantziako legaziora
hurbildu zen, bide diplomatikoetatik oreinen bat lortzeko asmoz, baina, ez
zuen arrakastarik eduki, ahaleginak ahalegin. Orduan, bestelako bideetatik
jotzea deliberatu zuen, nahiz eta hori arriskutsua izan zitekeen. Heriotza zen,
parkeko sseu-pou-siang bat hiltzearen zigorra. Hala ere, zurrumurruek ziotenaren arabera, parkeko soldadu tartariarrek aleren bat akatzen zuten lantzean-lantzean, goseak-edo horretaratuta. Armand Davidek hortxe ikusi zuen
behar zituen froga zientifikoak lortzeko modua: orein baten muskilak erosiko zizkien parkeko soldadu tartariarrei, larrua eta hezurrak gutxienez.
Pentsatu eta egin. Hurrengo urteko, 1866 elurtu haren urtarril amaieran
erdietsi zituen sseu-pou-siang oreinaren "froga diagnostikoak", horretarako
soldadu tartariarren tripazorriaz eta Frantziako gobernuaren urregorriaz
baliatuz. Larruen eta hezurren zaku biekin parke inperialetik Pekingo lazaristen ikastetxera iritsi zenean, gelaraino joan zen artez-artez, eta zaku biak
arreta osoz zabaldu zituen. Orein biren hondakinak zeuden: eme birenak,
bata heldua eta bestea gaztea. Astiro-astiro aztertu zituen: buztan luzeak astoarenak ziruditenak, behi batenak izan zitezkeen apatxak, hezur-metak,
larruak... Osteko arratsaldeetan eskolak amaitu eta atoan joango da ikastetxeko laboratoriora, sarraski preziatuok behar bezala prestatzeko. Handik lasterrera Parisko Natur Zientzietako Museoraino bidali zituen, Pekingo enbaxadako Alphonse Pichon jaunaren bitartez, beste hainbat laginekin batera.
Zenbait hilabete geroago Pekingo Frantziako enbaxadak, Bellonet kontearen ardurapean, Hen-Tchy mandarinaren bezuza jaso zuen: sseu-pou-siang
ar heldu bat eta urrixa bi, hirurak bizirik! Zoritxarrez luzaro barik hil ziren
enbaxadako lorategian. Horiek ere Armand Davidek ondu zituen, Parisko
Museora igorri aurretik.

7 Aita Daviden oreinaren suntsipena
Armand Davidek espezie berritzat zeukan parke inperialeko oreina, eta
horrela izanik, behin-behineko izen binomiala esleitu zion, hots, Cervus
tarantoïdes. Hala ere, animaliaren azterketa anatomiko konparatibo sakona
eta deskribapen formala Alphonse Milne-Edwards-ek egin zituen, Elaphurus
genero berrian kokatu eta Elaphurus Davidianus izendatu zuelarik. Aita Davi-
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den oreinarentzat plazaraturiko izen zientifiko bi horietatik, azkenekoa lehenago argitaratu zenez, horrexek dauka onespen ofiziala Nomenklatura Zoologikorako Nazioarteko Kodearen arabera. Nolanahi, aldaketa ñimiño bat
jasan behar izan du, D larriaz barik d xumeaz idatzi behar baita. Beraz, izen
taxonomikoa honelaxe da bere osotasunean: Elaphurus davidianus A. Milne-Edwards, 1866.
Oreinak denetara berrogei bat espezie dira, Cervidae familian bilduak.
Familia horren baitan hamasei genero bereiztu dira, hala nola, Cervus (oreinak), Dama (adarzabala), Rangifer (karibua), Alces (altzea) eta abar. Oreinaren
familia-kideak mundu zabalean hedaturik daude, salbu-eta Afrika tropikalean, eta bestalde Australian sarrarazi egin dira. Zerbidoak apaxdun artiodaktiloak ditugu. Gogoratu artiodaktiloak hiru talde nagusitan banatuta daudela: suiformeak (esaterako zerria, pekaria, basurdea, hipopotamoa), tilopodoak (gameluak-eta) eta hausnarkariak (behia, oreina, jirafa, ardia). Horrekin
batera, gogora dezagun apaxdun perisodaktiloak zaldia, astoa, zebra, tapirea,
errinozeroa eta horrelakoak direla.
Aita Daviden oreina orein-espezieen artean aparteko genero batean bera
bakarrik kokatzeko bezain diferentea zen, eta berehalakoan piztu zuen Europako zoo nagusien gura. Dagoenekoz, 1867an pare bat lortu zuen sir Rutherford Alcock Pekingo enbaxadore britainiarrak, baina hil egin ziren Londreserantz itsasoratu baino lehenago. Robert Swinhoe kontsul britainiarrak
garraiatu zuen bikote bat bizirik 1869an Londresko zoora, baina urrixa hil
zen 1870ean, eta arra urte bi geroago. Armand Davidek ar bizi bat bidali zuen
Parisko Jardin des plantesera; sasoi berean Frantziako enbaxadak bikote bat
bidali zuen. Urte batzuk beranduago zenbait orein ailegatu ziren Berlingo
zoora, eta 1890era arte beste batzuk iritsi ziren Frantzia eta Erresuma Batura. Europara iritsitakoek kume ugari egin zituzten, eta bestalde, Berlinen aita
Daviden oreina orein arruntarekin gurutzatu zuten. Hau da, nahiz eta espeziea egoera basatian suntsituta egon, bazirudien parke inperialeko taldeak eta
Europako zooetako dozena luzeak aita Daviden oreinaren etorkizuna ziurtatuta zeukatela.
Edozelan ere, Bedford-ko hamaikagarren dukeak Europako zooetan jaiotako hainbat kume erosi zituen, 18 denetara, eta Woburn-go soroetan askatu, Bedfordshire-n. Bertan ederto moldatu ziren, eta apurka-apurka ugaldu.
Dukearen etxalde horretan ikusi zen, adarrak urtean birritan aldatzen dituzten munduko orein bakarrak direla. Behaketak behaketa, orduan inork ez
zuen pentsatu aita Daviden oreinaren biziraupena Bedford dukeak bideratu
zuenik.
Aspalditik Txinako lurralde zabala lantzean-lantzean hondatu duten uholde katastrofiko horietako bat gertatu zen 1894an. Hai ibaiak herriak eta alorrak gaineztatu zituen, eta, besteak beste, parke inperialeko harresi zaharra
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pitzatu zuen, halatan non, ehunka faisai hil baitziren, eta beste animalia askok
eta askok hanka egin baitzuten. Aita Daviden orein gehienek ere alde egin
zuten, baina, harresiaren geriza barik, txinatar gosetuen urdailetan amaitu
zuten euren joan-etorri laburra. Hondamendiaren ostetik hogeiren bat orein
geratu ziren parke inperialean, eta berorien behin-betiko akabera 1900ean
iritsi zen.
Hemeretzigarren mendeko azken urteetan Txinako nekazari-jendea guztiz matxinatuta ibili zen. Gertaturiko errebolta haien sustraietan hainbat arrazoi egon ziren, hala nola, laborarien betidaniko miseria gorriaren areagotzea,
garraio modernoek eta oihal eta kerosenoaren inportazioek eragindako langabezia orokorra, eta atzerritar eta, batez ere, misiolariekiko etsaigoa. Giro
horretan isilpeko elkarteak sortu edota suspertu ziren, eta hain zuzen ere
1898ko goseteak, aspaldiko elkarte baten berrindarketa ekarri zuen, Loto
Zuria zeritzon elkartearen adarretako batena. Alegia, Yihequan mugimenduaren gorakada etorri zen; isilpeko talde horretako kideek boxeo txinatarra
praktikatzen zuten ariketa fisiko eta psikiko modura, eta hori dela-eta, mendebaldetarrek taldeko kideak ingelesezko berbagaz izendatu zituzten: the
Boxers. Boxerrak arras xenofobo eta oldarkorrak izanik, burdinbideei, fabrikei
eta inportaturiko jeneroei eraso zieten Txinako hainbat aldetan, eta baita txinatar kristauei eta misiolariei. Kanpotarrekiko gorroto horrek sustrai luzeak
zeuzkan, eta besteak beste, kanpotarrek eurek ereindakoa izan zen. Ikusi
Eusebio Bengoa Akordagoitia misionista bizkaitarrak zelan kontatu zigun
1913an:
...oin irurogei urte inguru, ingelesak eta prantzesak sartu jakeesan emen gure nai gureez,
tirotiroka.

Eta hain justu 1900ean, Cixi enperatriza
eta Pekingo gortea ere boxerren alde paratu ziren, eta mendebaldeko estatuekiko
gerla piztu zen ofizialki. Europako potentziek nazioarteko indar "bakegile" bat
antolatzea deliberatu zuten, euren interesak arma bidez defendatzeko, eta soldaduak bidali zituzten Pekinera, Waldersee
general doiztarraren agindupean. Pekin
arpilatu egin zuten, eta iparraldeko hiriak
zigortzeko espedizioak antolatu zituzten.
Ondorioz, 1901ean Txinari sinarazi zioten
bake-akordioan demasako indemnizazioa
ezarri zioten (orduko 450 milioi zilarrez-

55 days at Pekin filma
gogoratzen baduzu, nahikoa erraz bisualizatuko
duzu Armand Davidek
Txinan aurkitu zuen kontrako giroa, etsai eta
xenofobikoa.
Kanpotarrekiko gorroto
hori ulertzeko, Txinako
historiara jo behar da, eta,
kasurako, ezin da ahaztu
urte batzuk lehenago
Europako potentzia kolonialek Opioaren Gerla
piztu (eta bai irabazi)
zutenik.
Arg. ARTXIBOKOA
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ko dolar), eta beste hainbat zigor ere, Txina atzerritarren uztarpean estuki
lotu zutenak. Urrutiko eta aspaldiko kontuak direla pentsatu arren, gertaera
horiek ezagun samar suertatuko zaizkizu, berorietan oinarrituta baitago 55
days at Pekin filmaren haria. Gogoratu Charlton Heston, Ava Gardner eta
David Niven zeluloide luze--luze batean (ia hiru orduz-edo) milaka txinatar
ezin gaiztoagoz inguratuta; apropos, txinatarrok gezurrezkoak ziren, estra
guztiak Madril ingurukoak ziren-eta. Film horretan agertu ez arren, nazioarteko indar "bakegilea" parke inperialera sartu zen, eta bertan akanpatu: aita
Daviden oreinen okelaz elikatu ziren, besteak beste.
Halaber, Europara bidalitako oreinak hil egin ziren tantaka-tantaka, azkenekoak hamalauko gerlan zehar. Ez zegoen aita Daviden oreinaren banako
bat bera ere Europako zooetan. Datu hau harrigarria da, ze, Europako zooetara iritsitako oreinek kume ugari egin zituzten Londres, Paris eta Berlinen.
Kontua da, zoo guztiek nahi izan zutela oreinen bat erakustea, bakarra izan
arren. Eta horrela, oreinak talde bakar batean batu eta kumeak egin beharrean, kontinente osotik banatu ziren, gehiago behar izatekotan Pekindik etorriko zirela pentsatuz.
Baina, Boxerren errebelioaz geroztik ez zegoen hornitzeko aukerarik,
nolabait esateko, Pekingo aita Daviden oreinak "piramide trofikoan gora"
desagertu baitziren. Orduan, parke inperialetik kanpora sseu-pou-siang oreinaren populazio basatiren bat Asian barrena non-edo-non bizi behar zela
argudiatu zen sutsuki. Aita Daviden orein basatien zurrumurruak zabaldu
ziren behin eta berriro, Mantxurian edo beste inon ikusi zirela-eta, baina,
jakina, inoiz ez ziren hezur-mamitu. Halandaze, aita Daviden oreina suntsituta zegoen: akabose Martin Gose.
Zernahi gisaz ere, Bedford dukeak hein batean isilpean mantendu zuen
bere orein-taldearen ibilera, eta zenbait urtez ez zuen plazaratu hasierako 18
ale haiek polito ugaritu zirenik. Izan ere, 14ko Gerla Handia abiatu aurretik,
Woburn-go soroetan ia 90 banako zeuzkan dukeak; ostean, 50en bat orein
ziren, gerla-estuasunak tarteko. Munduko Bigarren Gerlaren gosea eta guzti, populazioa 300 banakoraino hazi zen 1946rako; 1970erako 500 banako
baino gehiago bizi ziren Woburn-go soroetan. Eta gaur egun, aita Daviden
oreina mundu zabal ia osoan aurkitu ahal da, gatibu bada ere. IUCNren
zerrendetan arriskupeko espezietzat jota dago, baina, une honetan ez dabil
galzori gorrian, antza. Zelan lortu da egoera-aldaketa hori?
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8 Aita Daviden oreinaren salbazioa: giltzapeko
hazkuntza-planak

Aita Daviden oreina zientziarako aurkitu eta handik berrogei urtera suntsitu egin zen ia-ia. Gaur
egun espeziea osasuntsu
dabilela dirudi, eta Txinan
berriro sarrarazi da Xangai
inguruetan. Inork ez daki
aita Daviden oreinaren
jatorrizko txoko ekologikoa zein izan zen.
Arg. A. ELOSEGI

Kontserbazioa dela-eta basanimaliak hazten zoologoak hasi baino askoz lehenagotik, printzeek, soldaduek eta laborariek ugaldu dituzte euren abereak
bestelako helburuekin. Eta jakina, betidanik hazkuntza horren emaitza onak
erregistro onetan oinarritu
dira, edota memoria onean
behintzat. Inoizko lehen
garaño-liburua –The General
Studbook for Thoroughbred
Horses– 1791n argitaratu
zen. Baina, animalia basati
bati dagokionez lehen garaño-liburua ez zen 1923 arte
hasi, Berlingo zooan izandako bilkura baten ostetik.
Europako bisontearentzat
egin zen, izan ere, bisontea
aspalditik ikaragarriro urrituta zegoen, eta Hamalauko Gerla ostean erabat
maldan behera. Europako bisontearen garaño-liburua, azkenik, 1932an argitaratu zen.
Beste 25 urte igaro ziren hurrengo animalia basatiaren txanda iritsi aurretik. Horren ardura Londresko Zoologia-elkarteak hartu zuen, eta aita Daviden oreina izan zen aztergaia. Urte bi geroago, 1959an, etorri zen hirugarrena, Przewalski zaldiarena, alegia, etxeko zaldi-behorren ahaide basati
estuenarena. Przewalski zaldiaren garaño-liburua Pragan argitaratu zen. Urte
berean, halaber, okapiaren liburua hasi zen, Anberes-en. Okapia zientziarentzat 1901ean ezagutu zen; oihan beltzeko biztanle hori oso izua da. Geroago
egiaztatu denez, ez da naturan uste zen bezain urria. Okapiaren iraupena
beharbada ez, baina beste hirurona dagoenekoz gatibutasuneko hazkuntzan
oinarritzen da, eta izan ere, Europako bisontea, aita Daviden oreina eta Przewalski zaldia kontserbaziorako hazkuntzaren "klasikoak" dira, nahiz eta hasiera batean eurokaz segitu ziren ernalketa-arauak ez beti bat etorri gaur egunean aholkatzen diren metodoekin.
Munduko kontserbazio-arazoak larrituz joan direnez, garaño-liburuen
kopurua ere emendatu egin da, hein berean izan ez bada ere. Horrela delarik, 1967an IUCNk garaño-liburuen ideia onartu zuen ofizialki, eta International Union of the Directors of Zoological Gardensekin (IUDZG) elkartu zen,
garaño-liburuen erantzukizuna batera hartzeko. Captive Breeding Specialist

22

Oreinarena

Group (CBSG) deritzona eratu zuten, kontserbaziorako hazkuntza-ahalegin
guztiak ikuskatzeko. Izatez, 1967an zazpi garaño-liburu zeuden bidean eta
lau gogoan; 1971n hamaika zeuden bidean eta hiru gogoan; 1980an hogei
ziren; 1989an 95 espezierentzako liburuak zeuden: narrasti bi, hamasei
hegazti eta 77 ugaztun. Batzuetan espezieak subespezietan banatuta segitzen
dira, horietako bakoitzak bere nazioarteko garaño-liburu propioa edukirik.
Esaterako, liburu desberdinak daude Bengalako tigrearentzat, tigre siberiarrarentzat, tigre txinatarrarentzat, eta sumatrarrarentzat. Nolanahi dela, kontura gaitezen bide luzea falta dela, gatibutasunean ugalarazi genitzakeen 2000
inguru lur-ornodunen oinarrizko datuak zerrendatzeko. Dena dela, kontserbazio-kontuetan optimismoa zeharo beharrezkoa da!
Tigrea zortzi subespezietan banatuta dagoela
onartzen da. Gaur-gaurkoz, Kaspio, Java eta
Baliko subespezieak suntsituta daude, eta gainerakoak ere animalia mehatxatuen zerrenda gorrietan daude, naturan oso
egoera larrian aurkitzen
baitira. Izan ere, 1997ko
datuen arabera, 2000 tigre
basati besterik ez dago,
eta gainbehera azkarrean
gainera.

Horietako garaño-liburu bakoitza berehalakoan hazi eta korapilatzen da,
izan ere, familia-zuhaitzen datu guztiak batzen ditu. Alde horretatik, konputagailuen laguntza eskergaitza izan da, beste hainbat alorretan bezalaxe.
Lehen urrats informatikoak 1971koak dira, eta gaur egun International Species
Information System bat dago Minnesotako zooan zentralizatuta, Minneapolis-en, zoo guztietako animalia guztien datuen zerrenda duena. Edozein hazkuntza-programatarako bertara jotzen dute zoo-arduradunek, hazitarako
banako egokien bila.

9 Zelan garatzen da giltzapeko hazkuntza-plan bat?
Espeziea aukeratzea izaten da abiapuntua, eta ondoren espeziearen Populazio-bideragarritasunaren Analisia egin behar izaten da. Analisirako hainbat
faktore aztertu behar dira: aukeratutako espeziearen habitataren jasate-ahalmena; desastre baten probabilitatea, dela sumendi baten bat-bateko erupzioa
edo gerla baten piztea; jito bidezko galera genetikoaren tasa; naturan bizi
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diren banakoen kopurua eta zooetan daudenena; aleen potentzial ugaltzailea; eta abar eta abar. Faktore horiek guztiak kuantifikatu egiten dira posible
den neurriraino, eta emaitzek konputagailua elikatzen dute, Populazio-bideragarritasunaren Analisia mamituz.
Orduan, gorago aipatu dugun Captive Breeding Specialist Group delakoak
workshop bat antolatzen du, espeziearen gaineko aditurik jantzienak bilduz.
Helburua biziraupen-plan bat zirriborratzea izaten da. Hobe al da espeziea
naturan uztea? Giltzapeko hazkuntza egokitzat jotzen baldin bada, zenbat
banako harrapatu behar dira eta zenbat libre utzi? Animalia gatibuak non
mantenduko dira? Herrialde bereko erreserbetan, edo atzerriko zoo eta erreserbetan, edo era bietara? Nork du lekua eta dirua programaz arduratzeko?
Modu horretako itaun asko eta asko erantzun behar izaten dira biziraupen-plana diseinatzeko. Jakina, erabakiak ez dira errazak izaten, eta sarritan eztabaidak eta tirabirak sortzen dira inplikaturiko aldeen artean.
Giltzapeko hazkuntza beharrezkotzat jotzen denean, naturan harrapatutako aleak gatibu egoniko beste zenbaitzuekin batzen dira, talde ugaltzaile
egokiak taxutuz, gehienetan eskualdeka eta inoiz, panda handiaren kasuan
adibidez, mundu-mailako antolaketarekin. Orduantxe hasten dira estalketak,
abiapuntuan, ustez behintzat, ale fundatzaile hoberenak erabiliko direlarik:
subespezie-mailan hibridatuta ez daudenak, elkarren artean hurbileko ahaideak ez direnak, eta abar. Esan gabe doa, behar-beharrezkoa da, animaliak
kopuru hipotetikoki seguru bateraino ugaritzea, ahalik eta dibertsitate genetiko zabalena mantenduz, eta zer esanik ez, hori guztia ahalik eta lasterren
burutu behar da, jitoaren ondoriozko dibertsitate genetikoaren galera murrizteko. Esate baterako, Javako errinozeroaren kopuru segurua 2000koa litzateke, zenbait adituren arabera.
Hazkuntza-programa ondo joaten hasten denean, orduan arazo demografikoak agertu ohi dira. Jakina, geneak kontserbatzeko eta arrisku naturaletatik babesteko, populazioek handiak izan behar. Horrek leku egokiaren premia
dakar. Kasurako, urte birik behin bikoiztu egingo den 300 aleko populazioa,
arazo larria da, eskualde osoko zooetan-eta 350 bizileku soilik baldin badaude. Ugalketa-arazoak konpondu bezain laster, demografia izaten da presio
galanta giltzapeko hazkuntza-programa gehienetan.
Populazio gatibuaren ugal etekina ona baldin bada, hau da, mantentzeaz
gainera "soberakinak" daudenean, orduan, erreintrodukzioa edo sartzapena
aztertzen hasteko unea iristen da. Dena dela, sartzapen arrakastatsua ez da
erraza izaten, eta hainbat oztopo gainditu behar dira, ezertan hasi aurretik.
Batzuetan ez dago animaliak "non" askatu, habitat naturala guztiz deuseztatu delako, edo jendeztatuta dagoelako, edo gerlaren baten posibilitateak eragozten duelako, edo... Nolanahi, momentu honetan ehun sartzapen baino
gehiago doaz aurrera mundu zabalean.
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Azkenik, habitat naturalera itzuli ondoren, animaliak monitoreatu egin
behar izaten dira etengabe: hainbat belaunalditan gatibu egon eta gero naturan ondo moldatzen direla ziurtatzeko; prestatu zaien habitata benetan egokia dela egiaztatzeko, hautatutakoa jatorrizko lekua ez baita izaten; naturan
arazo genetikoak sortzen ez direla ziurtatzeko, birkokatutako taldeak hasiera batean txikiak izaten baitira; eta beste asko.
Orain artekoa da teorikoki egin beharrekoa. Praktikan nekez aurkitzen da
adibide bakarra, sekuentzia osoa hasieratik amaieraraino burutu duenik.
Kasurako, adibide klasikoak inolako teoriarik gabe abiatu eta, neurri handi
batean, burutu ziren: Europako bisontea, aita Daviden oreina, Arabiako orixa, Hawaiiko antzara, Iparramerikako otso gorria, Brasilgo urre-lehoi tamarina... Beste batzuk arrakastaz ugaldu eta hazi dira gatibutasunean, eta orain
naturara itzultzekotan daude: batetik, Iparramerikako hudo hankabeltza, eta,
beharbada, Kaliforniako kondorea; bestetik, Przewalski zaldia Mongoliara,
eta, zergatik ez, Zestoa aldera ere aska litezke batzuen batzuk, izan ere, Przewalski zaldiaren tankerakoak baitira Ekain haitzuloko labarretan orain 15.000
urte irudikatutako zaldiak.
Baina, ondo joan diren programak edota dagoenekoz nahikoa aurreratuta
daudenak, begi-bistakoa da, aspaldian hasitakoak dira, eta horiek ez ziren
egoera teoriko idealetik abiatu. Artean ez zegoen Populazio-bideragarritasunaren Analisirik, ez besterik. Horiek ez dira, irakatsi beharreko teoriaren adibiderik konplituenak. Gainera, sartzapenaren arrakasta ikusteko dago. Hala
ere, teoria modernoaren ildotik kontserbazioaren Populazio-bideragarritasunaren Analisia eta osteko urratsak betetzen ari diren espezieak, oraindik,
ugalketa-programarekin hastear-edo daude. Horixe da, adibidez, Javako errinozeroaren kasua, edota Floridako pumarena.

10 Aita Daviden oreina berriro aske
Javako errinozeroaren programan, animalia basatien proportzio bat harrapatuko da giltzapeko hazkuntzarako, eta bai talde gatibuak eta bai basatiak
elkar osatuko dute. Iraganean giltzapeko hazkuntza-programak ez dira modu
hain txukun eta gogobetekoan abiatu, sasoi horretan ez zegoen-eta beste
irtenbiderik.
Kasurako, aita Daviden oreina Bedford dukeak hazi zuen gatibutasunean
Woburn-go soroetan. Lehenagotik ere Europako hainbat zootan ugaldu
zen, baina, hamalauko gerlaren gorabeherak tarteko, iraungiz joan ziren sortutako leinu horiek guztiak. Alabaina, zooetan izan zein Woburn-go soroetan izan, hazkuntza ez zen burutu gaur eguneko kontserbazio-programetan
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segituriko genetika-motarekin, zeren-eta, berori ez baita garatu aita Daviden
oreinaren ugalketa oso aurreratuta egon arte. Horren ordez, hautespen
naturalak bere egitekoa bete zezala utzi zuten gutxi gorabehera. Negu
gorriak bizirik iraun zituzten oreinek sortu zituzten hurrengo belaunaldiak,
eta zelan edo halan aurrera egin zuten. Izan ere, zenbait espezie alelo deletereoetatik libratzen dira neurri handi batean, eta botila-sama genetikoak
gainditzen dituzte; eta begi-bistakoa denez, aita Daviden oreina asturu oneko gutxiengo horretakoa izan da.
Gaur egun aita Daviden oreina mundu zabalean aurkitzen da gatibu. Izatez, 1993ko datuen arabera, aita Daviden oreinaren populazio osoa 1000koa
da, ehunen bat erakunderen ardurapean. Esate baterako, Parisko Natur
Zientzietako Museoak talde ugaltzaile bat du Haute-Touche-ko parkean,
Azay-le-Feron-dik hurbil. Zeelanda Berrian animalia komertziala da, okelarako oso preziatua, animaliaren tamainagatik. Britainia Handian ere merkaturako hazkuntza bideratzen hasita dago, bai duen tamaina handiagatik,
eta baita kumeak apirilean jaiotzen direlako, eta ez ekainean orein arruntaren kasuan bezala, eta horrela kumeak askoz handiagoak izaten dira udazkenean, eta haragitarako sal daitezke euren lehen negua baino lehenago, bildots bailiren.
Beste era batera bada ere, eta besteak beste, antzeko kontuaz ari da Bernardo Atxaga Lezio berri bat ostrukari buruz idazki ederrean. Izan ere, ostrukaren gaineko hainbat eta hainbat argibideren artean, gerlak eta goseak jotako Somaliako ostruken kopuruaren beherakada lazgarriaz dihardu, eta bai
Ibrahim Ali Kismayuren gosearen handiaz, ostruka-izterrez edota arrautzez
baretuko ez dena, seguruenez. Ba, kasu horretan ere, naturan ostruka desagertuz doan bitartean, Europako supermerkatuetan gero eta sarriago aurkitu ahal da ostrukaren okela, hori bai, haztegietan ondua, Euskal Herrian
bertan ere, hala nola, Zumaian, Elon, Ekoran, Loiun, Zeberion...
Kontuak kontu, azpimarratu nahi duguna hauxe da, aita Daviden oreina,
ia-ia hilobitik atera dela eta espezie nahiko arrunt bilakatu dela egungo egunean, giltzapeko hazkuntzaren modu primitibo samarra erabiliz.
Txinako harira berriro itzuliz, esan dezagun ezen 1957an Londresko
Zoologia-elkarteak aita Daviden oreinaren lau banako bidali zituela Pekinera, eta halatan, espeziea bere jatorrizko herrialdean kokatu zela atzera ere.
Geroago, 1985ean hemeretzi ale bidali ziren Pekingo parke inperialera,
Bedford dukearen ilobak donatuta. Bestalde, 1986an Londresko zooak eta
Whipsnade Wildlife Parkek beste hainbat zoo britainiarrekiko lankidetzan 39
orein bidali zituzten, Xangaitik iparraldera, 400 km-ra, bereziki eratu den
Da Feng Milu erreserbara. Monitoreo-lanek iradoki dutenez, taldea ondo
egokitu da kokapen berrira, eta ugaltzen ari da. Suerte pixka bategaz, aita
Daviden oreina animalia basati (edo ia basati) bihur daiteke aspaldiko partez.
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Adituen iritziz aita Daviden orein basatiak zingiretako biztanle bide ziren:
ur-zale amorratuak dirudite, eta apatx luzangak dauzkate.
Edozelan ere, espeziearen biziraupenaren arrazoi nagusia XIX. mendeko aristokrata baten bildumari-guraria izan da neurri handi batean. Beste
espezie askori hori baino destino petralagoa suertatu zaie: zientziak izenik
jarri gabe ere suntsitzea. Horixe da gero eta gehiago gertatzen ari dena, alegia, biodibertsitatearen galera bizkortuz doala, baina ez dugu orain hari
horretatik tiratuko.

11 Zientziarako liberatuta
Lehen ahalegin horietan Armand
Davidek emaitza ikusgarriak lortu
zituen benetan, eta, horiek direla-eta, museoko arduradunek Txina
Eldorado bat izan zitekeela pentsatu zuten. Kontuak horrela, lazaristen fraideburuari aita David lan
ebanjelikoetatik liberatzea eskatu
zioten, lan naturalistikoetan buru-belarri murgil zedin. Eta, halaxe,
1866tik aurrera, Armand David esploradore bilakatu zen Zeruko Inperioan
barrena, Parisko Natur Zientzietako Museoaren kontura. Era berean, Hezkuntza Ministerioak ere misio zientifikotzat jo zuen Armand Daviden jarduna, eta egindako gastuen parte batez arduratu zen.
Horrenbestez, Armand David liberatuta zegoen datuak eta laginak biltzeko, orduko Txina ezezagunean zehar. Egoeraz baliatuz hiru esplorazio-ibilaldi burutu zituen, museoko arduradunen eskarien ildotik. Lehenengoa eta
laburrena, zazpi hilabete t´erdikoa, Mongoliarantz izan zen. Bigarren bidaia
da arrakastatsuen gertatu zena, emaitza zientifiko liluragarriak erdietsi baitzituen, besteak beste panda handia aurkitu zuen, badakigunez; Tibeterantz
jo zuen, baina ez zen bertaraino iritsi. Hirugarren bidaia makina bat zoritxarrek lorrindu zuten, eta emaitza zientifikoak, onak izanagatik ere, ez ziren
hain deigarri suertatu; ibilaldi horretan Txinako erdialdea korritu zuen, iparretik hegorantz.
Esan bezala, lehen esplorazioa Mongolia alderantz egin zuen, Gobi basamortuko hegoalderantz. Armand Daviden desioa Gansu probintzia arakatzea
izan zen, baina ez zegoen bertaraino iristerik, probintzia horretako musulmanak urte batzuk lehenagotik matxinatuta baitzeuden, eta arras lanjeros
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Armand Davidek makina
bat arlo azter zitzakeen
Txinan barrena. Hala ere,
ez zuen horrelakorik egin.
Honela diosku: "Baldin-eta
nire bidai-oharrak natur
zientziak arrotz suertatzen
zaizkien pertsonen begietara iritsiko balira, pertsona horiek berehalakoan
jabetuko dira oso gutxi
mintzo naizela gizakiez
eta euren ohiturez, euren
usadioez, euren etxeez,
euren arteaz, euren industriaz, euren merkataritzaz,
euren nekazaritzaz, eta
ostera nire arreta osoa
animalia txikienei zuzentzen diedala, naturaren
izakirik xumeenei, mendien itxura eta altuerei,
harrien izaerari, lurraren
osaera eta koloreari, eta
abarri."
Arg. M. ORONOS
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Sambdatchiemda izan zen
Huc eta Gabet aita lazaristak Tibeteko hiriburu
debekaturaino gidatu
zituen gizona, 1844-46
tartean. Thomas Manning
britainiarrak 1811-12an
Lhasa-n egindako egonaldiaz geroztik ez zen beste
mendebaldetarrik haraino
iritsi. Huc eta Gabet-en
ibilaldiak oihartzun handia lortu zuen, 1850. urtean argitaratu zen liburuari
esker; izan ere, hainbat
itzulpen eduki zituen:
ingelesera, alemanera,
nederlanderara, espainierara, italierara, suedierara
eta errusierara.
Arg. K. ALTONAGA

suerta zitekeen hara sartzea. Dena dela, martxoaren 13an abiatu zen Pekindik iparralderantz, eta bidean batu zen, lehenago, apirilaren 5ean Chévrier
lazaristarekin, eta, ostean, Sambdatchiemda zeritzon gida zailduarekin, apirilaren 7an.
Sambdatchiemda, izatez, mongoliarra zen, eta kristaua, sasoi batean monje budista izan bazen ere. Horiek horrela, 30 urte lehenago Sambdatchiemda horrek gidatu zituen aita Huc eta aita Gabet lazaristak Tibet debekaturaino. Beroriexek izan ziren Tibeteko hiribururaino, hots, Lhasa-raino, iritsitako lehenengoetako bidazti mendebaldetarrak, eta bidaia oso ospetsu
bihurtu zen. Izan ere, Huc eta Gabet-ek hilabete bi eman zituzten Lhasa hiriburu debekatuan, eta, areago oraindik, bisita egin zioten Dalai Lamari Potala jauregian, artean bederatzi urteko mutikoa zela.
Ouang pekindarra dugu, Armand Daviden lehen misio zientifikoaren laugarren kidea. Lehenago ere, Ouang-ek lagundu zuen Armand David Pekin
inguruko hasierako ibilaldietan, eta gerora ere, Ouang izango da Armand Daviden
laguntzailea bigarren eta hirugarren espedizioetan. Hirugarrena Xangain amaitutakoan eta Europarantz itzuli aurretik,
Armand Davidek Ouang gomendatu zien
Xangaiko Natur Elkartekoei taxidermista
gisara, ugaztunak eta hegaztiak ontzeko;
izan ere, oso trebea egin zen lanbide horretan, Armand Davidengandik hurbil-hurbiletik ikasiz.
Dena dela, Chévrier eta Sambdatchiemda-rekin batu aurreko egunean, bezperan,
Harresi Handia zeharkatu zuten apirilaren 4an. Hau da, Txina utzi eta Mongoliara sartu ziren. Nolanahi, Armand Davidek dioskunez, mongoliarrak aspaldian
hasi ziren atzeraka egiten txinatarren
oldea zabalduz zihoan heinean, eta izan ere txinatarrek azkenean lurralde
osoa bete zuten. Esate baterako, honelaxe laburtu zuen kontua bidaia-kaierean, uztailaren 26ko oharretan:
Txinatarrak asko dira, trebeak dira, eta badirudi egunen batean Mongolia osoa inbaditzera halabehartuta daudela.

Armand Daviden berba horiek profetikoak izan zirela esan daiteke. Izan
ere, Japonia inperialaren menpeko tarte baten ostetik (1934-45), gaur egun
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Barne-Mongolia Txinako lurralde autonomo bat da, azaleraz milioi bat km2-koa, eta
bertako mongoliarrak ez dira
populazio osoaren bostena
izatera iristen. Beraz, Armand
Daviden misio zientifiko guztiak egungo Txinaren mugen
barrena gertatu ziren.
Harresi Handitik kanpo
mendebalderantz joan ziren,
gaur egungo Baotou hiri
alderaino, alegia, Pao-thou
Daviden idatzietan. Lurraldea garai eta laua da, eta
mendebaldetik Gobi basamorturaino hedatzen da. Laborantza oso mugatuta dago
bertan, muturrekoa baita klima: kontinental oso idorra.
Kasurako, Armand Daviden
termometroak –5ºC markatu zuen martxoaren 25ean eta +51ºC ekainaren
23an; bestalde, abuztuko hainbat egunetako oharretan nahikoa zehatz deskribatu zizkigun hango txinatarren sikatearen kontrako errogazioak, zeruari
euria eskatuz. Izatez, egun batzuetan egarria benetako oinazea izan zen ibilaldi horretan zehar.
Bidaia batez ere oinez egin zuten: horrela, hobeto behatzen zaio lurraldeari, eta bai lagindu ere. Oinez, esan dugunez, eta isilik, Txinako ohiturari
jarraituz: bidean zoazela ez zegoen berba egiterik. Lehen espedizio horren
oharretan eta besteetan ere, han eta hemen, opioaren berri damaigu Armand
Davidek sarri askotan, hala nola, sororik emankorrenak opioz landatuta daudela, hala nola, jende asko eta asko droga horren menpean dagoela, hala nola,
populua miseria gorrian utzi duela.
Bestalde, ibilaldian zeharreko zailtasunak ditugu. Armand Daviden egunkariaren irakurketa pausatuak sinestezineko mila txikikeriaren berri damaigu, orduko denboretan orduko Txinan barrena mugitzea noraino zaila zen
erakusten digutenak. Dela maparik eza, dela bide egokirik eza, dela ostatu-falta edota aldean eramateko diru-arazoa, makina bat faktore zeuden bidaztiaren kontra, Txinan bidaiatzea oztopatzen zutenak.
Esate baterako, lehen misio zientifikoan, otsoen beldurra eguneroko kontua izan zen, bidelapurrena ahaztu barik. Eta horrela delarik, maiatzaren
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Txinako Harresi
Handiaren magnifizentziak ez zuen aparteko
iruzkinik lortu Armand
Daviden bidaia-kaieretan.
Idazki horien helburua
naturalistikoa izanik, lekuz
kanpokotzat iritziko zion
horretan luzatzeari.
Nonon idatzi zuenez:
"Moi, je dois m'astreindre
à ne consigner dans mon
journal que ce qui concerne mes bêtes et notre
monotone histoire".
Arg. M. ORONOS
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Mongoliaranzko ibilaldia
zazpi hilabetez luzatu zen,
eta korritutako eskualdea
zehatz aztertu zuen, emaitzak oso erakargarriak
suertatu ez baziren ere.
Besteak beste, 150 espezie
hegazti eta ugaztun, 124
espezie landare eta 260
espezie intsektu bildu
zituen. Adibidez irudiotako ugaztun itzurkor
hauek.
Arg. ARTXIBOKOAK

29an, gaua igarotzeko kanpadenda zabaldu zutenean, bertan babestu ziren esploradore guztiak, eta baita astoa ere!, otsoak
bertantxe baitzeuzkaten inguru-minguruka. Izan ere, otsoa ugari zebilen Txinako
iparraldeko leku menditsu gehienetan,
eta, Armand Davidek kontatuta, hilabete
bakar batean, otsoek dozenatik gora lagun
garbitu zituzten Lao-Hou-Keo ibarrean,
urte bi lehenago.
Lehen espedizio horretako emaitza zientifikoak ez ziren oso distiranteak izan, edo
Armand Daviden esanean: peu brillants.
Nolanahi, 1600 km-ko joan-etorria egin
zuen, eta ehunka hegazti eta ugaztun,
landare eta zomorro bildu zituen. Bildumak txiro samarrak suertatu arren, zehatzak ziren erabat, eta ederto islatzen
zuten ibilitako lurraldearen izadia. Areago, hainbat fosil ere eskuratu zituen, eta
Parisko Albert Gaudry paleontologoak
deskribatu zituen 1872an: elefante baten
aztarnak, errinozero iletsu batenak, zaldi
batenak, zezen batenak eta txerri batenak.
Edozelan ere, Armand Daviden aurkikunde horiek Txinako ikerketa paleontologikoen abiapuntua izan ziren, eta
XX. mendean Teilhard de Chardin jesuita ospetsuak segituko zituen, besteak beste.
Armand David urriaren 26an sartu zen berriro Pekinera, ibilaldiaren azken
hilabeteetan erreumatismoz eta sukarraz gaixorik egon zelarik.

12 Gobi basamortuko karraskari alaia
Gerbiloa da, ziurrenez, Armand Daviden lehen esplorazio-bidaiako aurkikunderik ospetsuena.
Armand Davidek bildutako ugaztun gehienekin gertatu bezala, Alphonse
Milne-Edwards-ek deskribatu zuen formalki gerbiloa, Recerches sur les Mammifères, 1868-1874 deritzon obra mardulean. Liburu horretako espezie guztiak, bat izan ezik, txinatarrak dira eta gehien-gehienak Armand Davidek
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bidalitakoak. Areago, Armand Davidek bidalitako ugaztun-espezieetatik,
hirurogeita bost zientziarako berri suertatu izan dira.
Horrenbestez, gerbiloa beste askoren arteko bat zen. Nolanahi, Milne-Edwards-ek Gerbillus unguiculatus izena jarri zion, Armand Davidek Barne-Mongoliako zelai elkor eta harritsuetan aurkitutako karraskari bizkorrari,
baina, gerora, 1908an, espeziearen kokapen generikoa aldatu zen, eta hortaz,
gerbiloaren gaur egungo izen taxonomiko osoa Meriones unguiculatus (Milne-Edwards, 1867) da.

Irudi hau da Alphonse
Milne-Edwards-ek argitaratu zuena, gerbilo mongoliarraren deskribapena
egin zuenean; ar bati
dagokio. Gerbilo-espezie
asko daude Asia eta
Afrikan, batez ere eskualde idor eta hareatsuetan,
baina, gerbilo mongoliarra da ezagunena, maskota izateaz gainera
medikuntza-ikerketetarako erabiltzen baita.
Arg. ARTXIBOKOA

Gerbiloa, izatez, Muridae familiako karraskari-espeziea da, lurpeko gordezuloetan taldeka bizi dena. Tamainaz txikitxoa, gorputzak 10-12 cm-ko luzera
edukitzen du, eta buztanak beste 10 cm. Mongoliako estepa du bizileku, eta
alde menditsuetan falta da. Biotopo horretako bizi-baldintzak oso muturrekoak dira. Neguko tenperatura hotzenak –40ºC-raino irits daitezke, eta udako
beroena +50ºC-tan ibil daiteke; urteko prezipitazioa 230 mm-koa izaten da,
parte bat elur modura. Gerbiloa ondo moldatuta dago baldintza horietara.
Batetik, ura metatzen du gantzetan, eta horrez gainera, ura aurrezten du bai
gernu gutxi sortuz eta bai oso gorotz sikuak ekoitziz.
Armand Davidek ikusi zuenez, gerbiloak oso ugari izan daitezke gune batzuetan. Nolanahi, ugaritasun-datuak oso aldakorrak dira, bai lurraldeen arabera
eta bai autoreen arabera: iturri batzuek hektareako 70-176 ale aipatzen dituzte, eta bestetzuek 40-91. Ugaritasuna estimatzeko modu bat, lurpeko gordezuloen sarrerak zenbatzea da. Metodo horrek ere oso populazio-dentsitate desberdinak ondorioztatu ditu: leku batzuetan hektareako 760 zulo zenbatu dira,
beste batzuetan 42, edo 30, edo 1420.
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Gerbiloak estepetako landareez eta haziez elikatzen dira. Udan gurago
dituzte atal berdeak, eta neguan haziak eta fruituak. Gordezuloetako bihitegietan suge-ilarra, garia, artatxikia, oloa eta asentsio-belarraren aldaskak aurkitu
izan dira, baina, bihitegietan janari-mota bakarra egoten da normalean. Bilketa abuztu erdian hasten da, eta udazkena amaitu arte luzatzen da. Animalia guztiek laguntzen dute lan horretan, bai helduek eta bai kumeek, izan ere, famili
taldeko kide guztiek pasatuko dute negua elkarregaz gordezulo berean.
Gerbiloaren gordezuloa ez da konplikatua izaten. Normalean 5-6 m-ko
luzerakoa (inoiz 14 m-rainokoa) delarik, 5-10 sarrera edukitzen ditu. Ganbera
desberdinak daude negurako eta udarako; negukoak 110-150 cm-ko sakoneran egoten dira, eta udakoak 40-45 cm-ra. Gerbiloaren jarduna gordezulo
inguruan izan ohi da.
Gordezulo batean 1-3 ar heldu eta 2-7 eme heldu bizi daitezke uda-hasieran,
hau da, denetara 3-10 heldu.
Urtea ona denean, ugalaldia otsaila aldera hasten da, eta irailean amaitu.
Dirudienez, emeek hiru kumaldiraino eduki ditzakete urte berean, eta izatez,
lehen kumaldiko aleak ere ugal daitezke sasoiaren azken partean; alabaina, zenbat eta iparralderago ugalaldia laburragoa izaten da, eta urteko kumaldi bi baino ez dira egoten. 2-11 kume jaio daitezke bakoitzean, batez bestekoa seikoa
izanik. Ernaldia hilabetekoa da, eta edoskitzaroa 20-25 egunekoa. Jaioberria
3 g-koa izaten da, eta 60 g-raino iritsiko da bost hilabete dituenean. Biziraupena urte bikoa izan daiteke, baina, batez besteko iraupena 3-4 hilabetekoa izaten da.
Udan gerbiloak aktibo daude gauez zein egunez (basamortuko animalia
gehienak gautarrak dira soilik); hala ere, udako eguerdietan inaktibo mantentzen dira, ordu horietako bero kiskalgarria saihesteko-edo. Udaberrian
eta udazkenean ez daude aktibo gau hotzetan. Eguraldia hotz eta haizetsua
denean, gordezulo barruan gelditzen dira, bertan metatutako bihiez elikatuz.
Neguan egun eguzkitsuetan irtengo dira soilik.
Behaketa batzuen arabera, talde-lurraldea 325-1550 m2-koa izaten da,
segun-eta kide-kopurua, janari-gertutasuna eta ar nagusiaren tamaina zeintzuk diren.
Dirudienez, arrano hontza da gerbiloaren harrapakari bakarra; izan ere,
azterturiko egagropiletan gerbilo-hondarrak aurkitu dira. Bestalde, otsoak
eta azeriak harrapakari potentzialak badira ere, ez dago horren aldeko behaketarik.
Dena dela, Armand Davidek urruneko lurralde haietan topatu zuen pataria, gaur egun mendebaldeko etxe askotan eta askotan sartu da maskota gisara. Gerbiloa, izatez, animalia taldekoia da, bizkorra eta alaia, eta gizaki aurrean lasai-edo egoten dena. Gainera, dozena bi kolore desberdineko gerbiloak
lortu dira gatibutasunean, eta hori ere erakargarri bihurtu da. Nolanahi,
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1935ean harrapatutako berrogei bat gerbilo basati ditugu merkatuko maskoten aitzindariak. Jakina, gerbilo-zaletasuna sareraino iritsi da, eta makina bat
web-orri aurkituko dituzu, gaiaren inguruan bilatzen hasten bazara; horietako asko gerbiloez baliatuz buruturiko medikuntza-ikerketen gainekoak dira.

13 Gobiko dinosauroak
Armand David eta gero, amerikarrek egin zuten 1922-30 tartean Txinako
Barne-Mongolian eta Mongolian zehar, inoiz gertatu den espedizio zientifikorik famatuena, eta, izan ere, urte horietan bost kanpaina burutu zituzten,
den-denak eskala handian antolatuak. Helburu nagusia paleontologikoa zen,
baina, partaideen artean bazeuden topografoak, geografoak, arkeologoak,
botanikariak eta zoologoak ere. Izatez, horixe izan omen da lehorrean inoiz
egin den espediziorik ausartena eta karuena.
Abiapuntuan William Diller Matthew-ren hipotesi bat zegoen, paleontologo amerikarren artean asko hedatu zena. Alegia, Asiako erdialdea izango
zen ugaztun-talde askoren jatorria, eta geroago handik zabalduko ziren; gizakia bera ere han sortua litzateke hipotesi horren arabera. Halandaze, gizakiaren sorterria aurkitzea zen, espedizio amerikarraren xede nagusia. Alabaina, hipotesiaz gainera bestelako aztarnarik gabe, apustu galanta izan zen,
espedizio ikaragarri bat bidaltzea lehen hominidoen bila Gobi basamortura
(izatez, gobi hitzak basamortu esan gura du). Apustu hori egin zuena New
Yorkeko Natur Zientzietako Museo Amerikarreko zuzendaria izan zen, hots,
Henry Fairfield Osborn paleontologoa, eta irabazi egin zuen nolabait: espedizioak nahi beste fosil ikusgarri eskuratu zituen, baina giza arbasorik ez.
Espedizioaren lehen kanpaina Pekindik abiatu zen Mongoliarantz 1922an.
Antolatzailea Roy Chapman Andrews izan zen, eta xehetasunik ñimiñoenak
ere eduki zituen kontuan. Berrikuntzarik handiena ibilgailuen erabilera izan
zen, eta horrela, lurraldea nahiko azkar araka zitekeen, eta, era berean, zientzialariak ere batetik bestera eroan zitezkeen arin eta eroso samar. Andrewsek azaldu bezala, beribilez 100 miliako etapak egin zitezkeen eguneko, eta
gameluz, ostera, 10 miliakoak, edo beste era batera esanez, 10 urteko lana
sasoi bakar batean buka zitekeen. Jakina, garraio-mota berri horrek erregaiaren hornidura-arazoa ekarri zuen, eta berori konpontzeko, gamelu-karabana ikaragarria bidali zuten aurretik, premiazko guztia bidean prest uzteko.
Esaterako, 1925eko espedizioan, 125 gameluk 15.000 litro gasolina, 400 litro
olio, 3 tona irin, 1,5 tona arroz eta abar garraiatu zituzten, eta kanpamentu
bitan banatu. Urte horretako kanpainan, 14 zientzialari eta 26 laguntzaile
indigena aritu ziren, kamioi bi eta bost kamioneta erabiliz. Begi-bistakoa
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Dinosauro-arrautzak
habian: seguraski
Protoceratops andrewsi
espeziearenak dira, hau
da, orain ehun eta berrogeita hamar milioi urtekoak. Gobi basamortuan
lehenengoz aurkitu zirenean, harearrizko konkrezioak izango zirela pentsatu zen. Nolanahi, dinosauro-arrautzak ziren,
hamahiru denetara, eta
zirkulutan paratuta, behinola dinosauro emeak
errun zituen bezala. Gobi
espedizioa baino berrogeita hamar urte geroago,
dinosauro-arrautzak berriro ere albiste bihurtu
ziren, Estatu Batuetako
Montanan paleontologoek makina bat habia aurkitu baitzituzten, dinosauroen jokabideari buruzko
ordura arteko usteak erabat aldatu dituztenak.
Arg. ARTXIBOKOA

denez, maila horrek ez du inolako zerikusirik Armand Davidek Gobi basamortuko hegoaldeko bazterretik oinez egindako ibilaldiarekin, nahiz eta
bidelapurrak eta gainerako enkontru desatseginak amerikarrek ere eduki izan
zituzten.
Espedizio amerikarraren lorpen zientifikoen artean ondokoak aipa daitezke: Gobiko lehen mapa zehatzak, bilduma zoologiko eta botanikoak, behaketa geologiko artatsuak, eta, batez ere, fosilen bilduma handiak, bai dinosauroen fosilak eta bai ugaztunenak ere. Izan ere, fosilek eman zieten ospea
Gobi basamortuko espedizioei, eta oroz gain dinosauroen arrautza fosilek.
Dinosauroen lehen arrautzak
1923an topatu zituzten.
Hasiera batean ez zuten uste
dinosauroenak izan zitezkeenik, ordura arte ez baitzen
horrelakorik ezagutu. Nolanahi ere, arrautzak ziren eta
ondo kontserbatuak: hamahiru denetara, eta zirkulu zentrukidetan paratuta, amak
habian ehun eta berrogeita
hamar milioi urte lehenago
utzi zituen bezala. Azkenean,
Protoceratops baten errutaldia direla onartu da. Bide batez esateko, Protoceratops andrewsi urte horretako kanpainan aurkitutako dinosauroa dugu. Geroago arrautza asko batu zituzten, zenbait espezierenak.
Dinosauro-arrautzen aurkikundeak harridura galanta sortu zuen Iparramerikan. Hurrengo urtean, Roy Chapman Andrews-ek arrautza bat enkantean jarri zuen, espediziorako dirua lortzeko. Aberaskume batek 5000 dolar
ordaindu zituen. Salerosketa horren berri Txinaraino iritsi zenean, dinosauro-arrautzek 5000 dolar aleko balio dutela ulertu zuten: Andrews-en espedizioak dozenaka batu zituen. Horrenbestez, txinatarren susmoak egiaztatuta
geratu ziren, alegia, Andrews ez zebilen jakintzaren atzetik, Txinako altxorren bila baino. Azkenean, gaizkiulertu hori dela-eta eta beste hainbat gorabehera politiko tarteko, New Yorkeko Natur Zientzietako Museo Amerikarraren kanpainak bertan behera utzi behar izan ziren 1930ean. Edozelan ere,
dinosauro-arrautza horiek ikaragarrizko fama eman zioten Gobiko espedizioari, eta, nahiz eta hominidoen arrastorik ez aurkitu, azken batean Henry
Fairfield Osborn-ek apustua irabazi zuen.
Zernahi gisaz, Gobiko kanpainen kostu osoa 700.000 dolarrekoa izan zen.
Kopuru horren handia harrigarria da, espedizioaren parte bat Depresio Handiaren urteetan burutu zela kontuan hartuz.
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Beste esploradore batzuek ez zuten horrenbesteko dirulaguntzarik eduki.
Esate baterako, John Bell Hatcher (1861-1904) paleontologo iparramerikarrak hiru bidaia egin zituen Patagoniara Princenton unibertsitatearen aginduz 1896-99 tartean, hango ugaztun tertziarioen fosilak biltzera. Ba, oso
zabaldutako zurrumurru baten arabera, Hatcher karta-jokoan zuen trebeziaz
baliatu zen, bere espedizioen aurrekontu urria potolotzeko: pokerra munta
handiko diru-iturria izan omen zen hiru espedizio horietarako.
Beste adibide bi, Darwin eta
Wallace izan daitezke. Bi-biak
antzerako merituak direla-eta
ezagutu eta gogoratzen ditugu,
baina, erabat desberdinak izan
ziren, euron ikerketen finantziazioaren aldetik begiratuta. Charles Darwin, bere sasoiko izen
handiko beste naturalista askoren
antzera, familia dirudun baten
baitan jaioa zen, eta, jakina,
horren kontura bizi eta filosofatu
zuen. Wallace, ostera, ondasunik
gabeko familia bateko semea izan
zen, eguneroko ogia bekokiko
izerdiaz gazte-gaztetatik irabazten aritu zena. Egin zituen bidaia
exotikoak eurak, zomorro eta
hegaztiak harrapatu eta orduko
naturzale aberatsei salduz egin
zituen: salmentaz arduratzen zen
manager bat zeukan Londresen.
Wallace, izatez, freelancer txiro
bat izan zen bizitza osoan, David Quammen-ek dioskunez.
Armand Daviden esplorazioak Parisko Natur Zientzietako Museoaren eta
Hezkuntza-ministerioaren kontura egin ziren. Esate baterako, Boutan-en
liburuan irakur daitekeenez, 1868an eta 1869an Armand Davidek urteko
12.000 libera eduki zituen, 8000 Museoak emanda eta 4000 Ministerioak.
Kopuru horiek gaur eguneko diruetara ekarrita, gutxi gorabehera milioi t´erdi
libera lirateke, edo 36 milioi pezeta gurago badugu. Eurotan ematekotan
216.000 inguru. Ez zen ahuntzaren gauerdiko eztula. Ez horixe!
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honetako "txinatarra".
Gorago ikusi dugun irudiko Armand David "kanonikoarekin" konparatzean
guztiz eraldatuta aurkituko dugu: ia-ia bidazti anonimoa begitanduko zaigu
piura horrekin. Berenberegi horretarako mozorrotu dela pentsa genezake, alegia, orduko Txinako
giro xenofobikoan "ikustezin" bihurtzeko.
Arg. ARTXIBOKOA

2. Panda handiarena

14 Peluxezko hartza
Munduko animalien artean panda handia da bakanenetakoa: mila panda baino gutxiago bide daude denetara, eta dirudienez, iraganeko animalia bilakatuko da etorkizun hurbilean.
Baina, animaliarik urrienetakoa izateaz gainera, ospetsuenetakoa ere bada
panda maitagarria. Horretarako arrazoi nagusiak, beharbada, bi dira, alegia,
bere itxura onkote zuri-beltza eta duen etorkizun beltz-beltza. Peluxezko
hartz koitadu eta laztanbera dirudiena, animalia karismatikoa da gaur egun:
World Wildlife Fund erakunde kontserbazionistak ikur modura hautatu zuen,
eta nahikoa famatu bihurtu da. Bestalde, Britainia Handiko jostailudenda-katea batek 30.000tik gora panda saltzen ditu urtean; jostailuzko panden
salmenta osoa 1.640.000 dolarrekoa da munduan.
Dena den, XIX. mendeko amaiera arte zeharo ezezaguna izan da mendebaldeko munduan. Txinan, ostera, aspalditikoak dira panda handia izan
zitekeen kreatura bati buruzko aipamenak, zaharrenak orain hiru mila urtekoak. Antigualeko kronika txinatarretan han-hemenka agertzen dira hartz
zurien tankerako animaliak, aditu batzuen ustez pandatzat jo litezkeenak,
baina, hainbat izen (pi, pixiu, mo, zhu yi, bai hu) eta hainbat deskribapen egonik, ez da erraza panda handiari edo bestelako patari bati dagozkion esatea.
Kasurako, hartz zuri siberiarrari dagozkion ala ez, eta, izan ere, zenbaitzuek
hartz siberiarrak zirela uste izan dute, Marco Poloren liburuan aipatuta baitago espezie hori. Azken datu hori egiaztatu guran ibili naiz, baina, Marco
Poloren liburuan aurrera eta atzera bilatu eta hartzak zenbaitetan agertu
diren arren, ezin izan dut hartz siberiarraren aipamena topatu; bide batez
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esateko, liburua oso gustagarria begitandu zitzaidan, orain urte batzuk irakurri nuenean.
Zernahi gisaz ere, Kristo aurreko bigarren mendean, Han dinastiako enperadoreek lorategi bat zuten orduko hiriburuan, Xian-en, egungo Shaanxi probintzian, eta, bertan gordetako animalia arraroen berrogeiren bat espezieren
artean, panda handia-edo zen altxorrik preziatuena. Modu berean, enperadorearen zerga-erregistroetan ere panda handiaren larruak agertzen dira lantzean-lantzean, edota oparitutako hartz zuriak, eta abar. Baina, noizean-behingo agerpen idatzizko horiek gorabehera (panda handiari buruzkoak
direla onartuta, jakina), XIX. mendeko txinatarrentzat ere panda handia animalia ezezaguna zen oro har, nahiz eta hartz zuri mitiko baten sinismena oso
zabalduta egon.
Horrexegatik-edo, Sichuan iparraldeko gotzainak hartz zuriaren existentzia ziurtatu zionean, Armand David ez zen oso konbentzituta gelditu, eta
delako hartz zuria Ursus thibetanus hartz beltz asiarraren barietateren bat izango zela idatzi zuen bidaia-egunkarian; arraza albinoren bat-edo. Gotzaina
izan aurretik, Pinchon monsinorea hainbat urtez egon zen Moupinen, eta,
naturzalea ez baina begi-zorrotza bai, ondotxo ezagutu zituen printzerri hartako jakingarriak, eta, besteak beste, lur promestu horretan aurkituko zituen
makina bat kreaturaren berri aurreratu zion Armand Davidi, 1869ko
urtarrilaren zortzian Chengdu-n dagoela. Chengdu-tik Moupinera zazpi eguneko ibilaldi zail eta nekosoa zegoen, bidelapurrez josita gainera. Pare bat
hilabetez atzeratzea deliberatu zuen, harik-eta mendiko elurrik handienak
desagertzen hasi arte.

15 Panda handiaren xerkan

Hauxe da lazaristek
Moupin printzerrian zeukaten ikastetxea, Armand
Davidek ezagutu zuena.
Mapetan luzaro bilatu
arren, ziurrenez ez duzu
Moupin aurkituko: gaur
egun Baoxing deritzo
eskualdeari, eta ikastetxea
eta eliza Dengchigou
auzoan daude.
Arg. M. ORONOS

Armand David 1869ko martxoaren batean iritsi zen Moupinera. Moupin
printzerria, izatez, Txina, Tibet eta Mongolia arteko lurralde garai eta zabaleko anitz estatu basati eta txikietako bat zen, mendi malkarrez osatua eta artean nahikoa
oihantsua. Bertako biztanleak,
mantzeak (hau da, barbaroak)
oso desberdinak ziren txinatarrekin alderatuta; bai alde fisikotik eta bai hizkuntzari dagokionez tibetarren antzekoak
ziren, eta, halaber, haien erli-
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jioa zuten. Baina, Armand Davidek azaldu legez, txinatarrek bertan kokatzeko baimena lortu zuten denbora luzea ez zela, eta apurka-apurka printzerria
itxura txinatarra hartuz zihoan. Mongolian bezala, Zeruko Inperioko populazio oparo eta maratza berehalakoan sartu, eta espazio gehiena bete zuen,
euren usadioak, hizkuntza eta ohiturak, eta bai akatsak ere, ezarriz.
Armand David lazaristen ikastetxean kokatu zen. Ikastetxea berrogeita
hamar edo hirurogei urte lehenago sortua zen (1831. urtean, Boutan-en arabera), Txinako pertsekuziotik ihes misiolariek leku seguruagoa inguruko
printzerri barbaro hartan bilatu zutenean. Orduan haranak oihanez zeharo
estalita zeuden. Misionisten orpotik txinatar kristauak ailegatu ziren, eta ostetik bestelakoak, eta paisaia nabarmenki eraldatu zuten. Ikastetxeko zuzendaria aita Dugrité zen, eta, beste zenbait abade txinatarrekin batera, berrogeita hamar ikasleren ardura zeukan. Armand Davidek bertan urtaro oso bat
emateko asmoa zuen; atoan, inguruetako ehiztari zailduak bildu zituen, eta
bere aginduetara jarri. Berehalakoan ekarri zizkioten leopardo batzuk, ehunzango eta kakarraldoen pozoi naturalak erabiliz pozoituak, eta bai hainbat
faisai eder ere besteak beste.
Armand Davidek berak ere eskopeta-tiro “zoriontsu” (un heureux coup de
fusil) batez tximino gorputzu bat bota zuen elur zurian. Bidaia-egunkarian
dioskunez, zirraragarria gertatu zitzaion, agure-itxurako tximino hura odolusten eta azken hatsa ematen hurbil-hurbiletik ikustea. Espezie berri batekoa
zen, gerora, 1870ean, Milne-Edwards-ek Macacus thibetanus izenaz bataiatu
zuena. Alabaina, Armand Davidek
egiteke zeukan egun horretako
aurkikunde nagusia; izan ere,
egun horretantxe, 1869ko martxoaren hamaikan ikusi behar
zuen lehen panda handia. Honelaxe azaldu digu kontua. Ehizatik
itzultzean, Li zeritzon etxagunarekin egin zuten topo, eta horrek
tea hartzera gonbidatu zituen
Armand David eta gainerako
ehiztariak. Haren etxeko ezkaratzean sartzean, zur eta lur gelditu
zen: aurrez aurre hartz baten larru
zuri-beltzari erreparatu zion, horman eskegita. Nekez sinets zezakeen begiek erakusten ziotena!
Bere atzamar-punta dardartiek
amultsuki ferekatu zuten larru
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Macacus thibetanus tximinoaren izaera taxonomikoa nahikoa eztabaidatua
da, eta zenbait adituren
ustez Macacus arctoides
espeziearen subespeziea
besterik ez da. Nolanahi
dela, oihan subtropikal
hostogalkor betiberdetan
bizi da, 800-2000 m-ko
tartean. Dieta zabalekoa
da: hostoak, kimuak, sustraiak, perretxikoak, arrautzak, txoriak, sugeak,
zomorroak, eta abar.
Arg. ARTXIBOKOA eta
M. ORONOS
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leunaren zuri-beltza. Ordura arteko sinesgogortasuna gorabehera, benetakoa zen, ba, bere ehiztariek paé-shioung deitzen zuten hartz zuri-beltza, berak
alegiazkotzat eduki zuena. Espezie berri guztiz azpimarragarria iritzi zion,
eta oso epe laburrean eskuratuko zuela agindu zioten ehiztariek. Hurrengo
goizean hasita, ehiztariak hartz “zarrastari” haren arrastoan jarriko ziren.
Arestian aipatu bezala, martxoaren hamaikan gertatutakoa adierazi dugu.
Ba, bidaia-egunkariak dioskunez, martxoaren hogeita hiruan itzuli ziren
Armand Daviden ehiztari kristauak, hamar egunez aldendu eta gero, eta besteak beste (katagorri hegalari bat, esaterako) “hartz zuri” gazte bat ekarri zioten. Harrapatu, bizirik harrapatu zuten pataria, baina, tamalez, hil egin zuten
errazago garraiatzearren. Oso-oso karu saldu zioten delako hartz zuria. Izatez zuria zen osorik, salbu-eta lau soinadarrak, belarriak eta begi-inguruak,
beltzak zirenak. Hau da, Li etxagunaren larrua bezalakoxea. Eta orduan
legez, espezie berritzat jo zuen, eta urtsidoen taldekotzat, hau da, hartzen
taldekotzat. Geroago, apirilaren batean beste panda handi heldu bat saldu
zioten ehiztariek, eta apirilaren hamabostean beste bat. Gainera, Ursus thibetanus hartz beltza baino errazago harrapa zitekeela esan zioten, eta bai
askoz urriagoa zela ere, eta harrigarriena begitandu zitzaiona: berak animalia zarrastaria zela uste bazuen ere, banbu-hostoez elikatzen zen, kontatu
ziotenaren arabera.
Dagoenekoz aipatu dugunez, Armand David atoan jabetu zen egindako
aurkikundearen garrantziaz, eta luzaro gabe espezie berriaren behin-behineko deskribapena bidali zuen Parisera, albait arinen argitaratzeko. Izan ere,
berea izan zen panda handiaren lehen aurkezpen zientifikoa, eta, hori dela-eta, Armand David da espeziearen deskribatzailea, naturan aurkitu zuen
lehen mendebaldetarra izateaz gain. Espezie aurkitu berriari Ursus melanoleucus izen binomiala ezarri zion, hartz zuri-beltza zelakoan.

16 Panda handiaren bizimodu petrala
Panda handia animalia gorputzua da, eta tamainaz eta itxuraz hartzen antzekoa. Luzeraz 1,60 m-tik 1,80 m-rainokoa izaten da, eta pisuz 100-150 kg
ingurukoa; arrak emeak baino 10 % handiagoak izaten dira.
Kolorez nagusiki zuria da animalia, baina gune beltz zabalak dauzka begi-inguruetan, belarrietan, beso eta hanketan, paparrean eta sorbaldetan. Esan
ohi denez, kolorazio-eredu horrek kamuflatu egiten du animalia bere ingurune naturalean. Justu kontrako bidetik, beste aditu batzuen ustez pinto izatea mezu argia da gainerako pandentzat, urrun gera daitezen adieraziz, panda handia oso animalia bakartia baita.
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Pandaren larrua lodia eta zarpaila da, eta baita koipetsua ere. Babes egokia da, panda bizi den lurraldeetako eguraldi hotz eta bustiaren kontra.
Larruaren geruzarik kanpokoena latz samarra da, eta barrukoa trinkoa eta
artilezkoa dirudiena.

Panda handiak mota askotako landareak jan baditzake ere, janariaren 99 %tik
gora banbu-hostoez eta kimuez osatua du. Ikusiko dugunez, elikabide berezi hori edukitzeak azal ditzake, nolabait, panda handiaren hainbat ezaugarri,
bai anatomiko, bai fisiologiko eta bai jokabidezkoak, panda gainerako
hartzengandik nabarmenki bereizten dutenak. Izan ere, adituen ustez, aldaketa “txiki” batzuen bidez behinolako hartz omniboro bat panda herbiboro
bilaka zitekeen eboluzioan zehar, eta trantsizio horretarako aski ziratekeen
zenbait aldaketa genetiko ñimiño.
Hasteko, panda handiaren eskeletoa eta hartzena oso antzekoak dira, salbu-eta pandarena trinkoagoa eta erlatiboki handiagoa dela. Zer dela-eta hori?
Pandaren eskeletoaren gotortasuna premiazkoa izan da kranioaren tamaina
handiagotu ahal izateko, halatan non, barailaren luzera hartzarenaren bi halakoa baita. Haginak zabalak dira, landare-zuntzak birrintzeko. Makineria hori
guztia mugiarazteko beharrezko muskulaturak ere euskarri hobea du kranio
handi batean.
Liseri-hodiari dagokionez, pandak makina bat aldaketa jasan ditu eboluzioan zehar, herbiboria posible izan dakion. Batetik, eztarriak luzera osoan
adarkizko tolesturak dauzka, urdailaren hasierainokoak. Adarkizko tolestura
horiek berebizikoak dira banbu-ezpal zorrotzen urradurak ekiditeko. Modu
berean, urdaila muskulu-pareta lodi-lodiez babestuta dago. Nolanahi, pandaren hestea laburra da, bere arbaso karniboroetan den bezalakoxea, eta
horrelakoa izanik ezin ditu zeharo ustiatu banbuaren elikagai guztiak. Gogora dezagun, animalia herbiboroetan liseri-hodia oso luzea izaten da, eta
horrela, janariaren elikagaiak erabat-edo probetxatzen dituzte, hausnarkariek
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hartz-tzat jo zuen panda
handia, eta, hori dela-eta,
Ursus melanoleucus ezarri
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hartza".
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esaterako. Areago, pandaren liseri-hodi labur horretan, hausnarkarien kasuan
ez bezala, ez dago bakterio sinbiotikorik, janarien apurketan lagunduko duenik. Erraz ulertzeko moduan esanez, animalia herbiboro tipikoek janariaren
80 % liseritzen dute, baina panda handia nekez iristen da 20 %ra.
Liseri-aparatuaren ezgaitasun horren ondorioz, gehi banbua elikagai eskasa dela-eta, panda handiak itzelezko banbu-piloa jan behar du egunero, behar
beste elikagai irensteko. Egunean, 12tik 16ra ordu ematen ditu jaten, eta
10etik 18 kg-raino banbu-hosto eta aldaska urdailaratuko ditu; kimu berriak
direnean, beharrezko ingestioa 38 kg-koa izan daiteke. Esan bezala, dietaren
osagai nagusia Sinarundinaria generoko banbu-hostoak eta kimuak dira ia
soilki, baina noiz edo behin bestelako erraboilak edota sustraiak jan ditzake,
eta bai, antza, arrautzak, arrainak eta karraskari txikiak ere.
Pandaren tamaina handia, inoiz plazaratu denez, banbuaren balio elikagarri txikiarekin erlazionatuta egon liteke. Lehen momentuan kontrakoa badirudi ere, animalia handiek tasa metaboliko txikiagoak edukitzen dituzte, gorputz-azalera/gorputz-bolumena erlazioa dela-eta, eta ondorioz, metabolismoaren mantenurako janari-beharrizanak txikiagoak izango dira animalia
handien kasuan. Horrexegatik bizi daiteke panda handia, dieta hain maskala
edukita. Zer esanik ez, gorputz handi batek janari gehiago beharko du, baina, erlatiboki azalera txikiagoa dauka ingurunearekiko ukipen zuzenean, eta
beraz, bero gutxiago galduko da ukipen-azal horretatik. Hau da, pandaren
kasuan “merkeagoa” izango da gorputz-beroa. Modu berean, lekuzaldaketaren kostua pisu-unitateko ere txikiagoa da animalia handietan. Nolanahi, kostu orokorra handia da, eta beraz, animalia handi batek txiki batek baino
gutxiago “bidaiatu” beharko luke. Hortik dator pandak oso energia gutxi iriotea, dela astiro mugitzen, dela bizitza sozialean, dela ezteietan, eta abar. Izan
ere, pandaren jokabide orokorra energia aurrezteko moldatu dela dirudi.
Panda handiak animalia bakartiak eta sedentarioak dira, egunean zehar
kilometro bat ozta-ozta ibiliko dutenak. Pandaren bizitza zuhaitz batera igon
eta jan-da-jan izaten da gehienbat, eta oso-oso nekez elkartzen dira. Salbuespena, ugalaldia izan ohi da, udaberri-amaieran edota uda-hasieran; sasoi
horretan zenbait ar eme beragatik lehia daitezke.
Oro har, pandaren bizi-eremua 3,8tik 6,5 km2-rainokoa izaten da, hots,
hartzena baino dezente murritzagoa. Panda handi baten bizi-eremua konpartitua izan daiteke. Emeen kasuan bizi-eremuak askoz txikiagoak izaten
dira, 30 edo 40 hektareakoak hain zuzen. Ar baten bizi-eremuak zenbait emerenak besarkatu ohi ditu.
Panda handiek ez dute hibernatzen. Fenomeno horren arrazoia bikoitza
dela dirudi. Batetik, banbua ez da nahikoa jori, hibernazio-aldi baterako
beharrezkoa den gantz-erreserba metatu ahal izateko. Bestalde, pandaren
habitatean janaria urte osoan da eskuragarri, gutxi-aski. Bide batez esateko,
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Armand Davidek jadanik bazekien panda handiak hibernatzen ez duena; alabaina, haren ustez panda neguan haragiz elikatzen bide zen.
Heldutasun sexuala lau eta hamar urte-tartean izaten da. Parekamenduak
martxoaren amaieran hasten dira, eta maiatzean zehar luzatzen. Emearen
araldia oso laburra izan ohi da, eta normalean 2-7 egunez egoten da arreske.
Arrek marruka adierazten dute gertutasuna. Gorteiu bitartean arra eta emea
batera egongo dira zenbait egunez.
Ernaldiak 125-150 egunez irauten du, eta kume bat edo bi jaioko dira,
bigarrena berez hiltzekoa bada ere. Erditze-unean kumeak itsu eta ñimiñoak
dira, pisuz 90-130 gramokoak. Izatez, pandarenak dira ugaztunen artean
kumerik garatubakoenetakoak, eta oso astiro hazten dira. Jakina, amaren dietaren elikagai-eza da horren arrazoi nagusia. Hasieran larrua zuri kolorekoa
bada ere, hilabete geroago pandaren kolorazio berezia garatuta egon ohi da.
Begiak hilabete birekin zabaltzen dira.
Kumeak jaio eta ostean, ama hogeita bost egunez egongo da gordeleku
barruan jan barik eta gorotzik egin barik. Areago, amak kumeen hondakin
eta gorotz guztiak irentsiko ditu, eta jokabide horri esker, harrapakariak kobazuloraino erakar ditzaketen usainak deuseztuko ditu. Horrela, esate baterako,
bisoi-itxurako lepahori indiar hilgarriak ez du kumeen arrastorik aurkituko.
Sei hilabeterekin banbua jaten hasten dira, eta bederatzirekin errapetik alboratuta daude guztiz. Urtebeterako pandakumeak 35 kg-ko pisua edukiko du,
eta bakarrik bizi izaten hasiko da, gutxi gorabehera aldi horretan ama berriro ernari jarriko baita.
Panda basatien bizitza-iraupena hamabost urte ingurukoa izaten da. Gatibu, hogei urtez bizi daitezke.

17 Pandak jasaniko arriskuak
Panda handiak Txinako erdialdeko mendietan bizi dira soilik, alegia, Sichuan
probintziako erdi eta iparraldeko gune txiki eta bakartuetan, Gansu probintziarekiko mugako mendietan, eta Shaanxi probintziako Qinling mendietan.
Pandaren habitata, konifero-baso hotz eta hezea da, bertan bizi baita hain
premiazkoa suertatzen zaion banbua. Mendiak laino astunez estalita daude
urte osoan zehar, eta euria ari du sendo, edota langarra. Bestalde, panda handiak 1200etik 3400 m-rainoko garaieretan agertzen dira.
Kalkulatu denez (80etan buruturiko erroldetan), 700 eta 1000 artean egon
daiteke panda handi basatien kopurua. Uste denez, hogeita hamabost populazio bakartutan bizi dira, eta horietako populazio gehienak ez dira hogei
banako edukitzera iristen. Oso kopuru txikia da, eta IUCNren zerrenda
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Zenbatespenen arabera,
ez dago mila panda basati
besterik. Panda handia
animalia bakartia da izatez, eta, gainera, bizi duen
isolamendu geografikoaren ondorioz, ugalketa-tasaren jaitsiera ez ezik,
odolkidetasun-maila altua
ere pairatzen du, eta espeziea makaldu egin da.
Horrela izanik, panda
handia gain-behera doan
espezietzat jotzen da gaur
egun, Armand Davidek
berak egin bezala.
Aurreko guztia okerrago
bihurtzeko, gizakiak sano
kaltetu ditu panda
handiaren ingurune-baldintzak.
Arg. A. ELOSEGI

gorrian arriskupekotzat jota
dago. Deigarria suerta daiteke etiketa hori, berezko
etsairik ez duen espezie batentzat.
Jakina, arriskuak beste nonbaitetik datozkio pandari.
Habitataren galera da, panda handiaren biziraupena
mehatxatzen duen lanjer
nagusia. Habitat-galera diogunean, ezin dugu ahaztu Txinan mila milioitik gora lagun bizi direla, lurra
eta lurreko baliagaiak behar dituztenak, panda handia gorabehera. Horrela
izanik, satelite bidezko irudien analisiak erakutsi duenez, azken hamabost
urteetan pandaren habitat egokia 50 %ean deuseztu da, eta orain (1989ko
datuak) 15.000 km2 geratzen bide dira sei gune bakartutan.
Isilpeko ehiza ere oso kaltegarria da pandarentzat, guztiz preziatua baita
Ekialde Urruneko merkatu beltzean. Panda bizi baten salneurria 112.000
dolarreraino iristen da, eta larruarena 10.000 dolarreraino, Hong-Kong, Taiwan eta Japonian. Bibliografian lortu ditugun datuen arabera, Qinling mendietan sei panda hil dituzte isilpeko ehiztariek hamar urtean.
Beste arazo batek zerikusia du banbuaren loraketa-ziklo naturalarekin.
Tarteka-tarteka banbua loratu egiten da oso lur-zabalera handietan, eta ostean hil egiten da; tarte horiek 10etik 100 urterainokoak izan daitezke banbu-espezieen arabera. Banbuaren taldekako loraketak eta heriotzak, dirudienez,
zerikusi handiagoa du haziekin loreekin baino. Izan ere, banbuak azkenean
loratzen direnean, hazi-uzta ikaragarriak pilatzen dira, eta hazietarako egindako energia-gastua horrenbestekoa denez, banbu-landareak ahituta gelditzen dira, eta hil egiten dira. Uste denez, loraketa masibo sinkroniko hori
animalia hazijaleen aurkako erantzun gisara eboluzionatu zatekeen, alegia,
sagu, hegazti, errinozero, elefante eta gizakiak eragindako hazi-galera eskergei aurre egiteko. Izatez, banbu-landare bakar batek hainbat alditan zehar
banatuta hazi gutxi batzuk ekoitziko balitu, uzta osoa alferrik galtzeko arrisku galanta edukiko luke, aldi bakoitzean hazi gehienak norbaitentzako elikagai izango bailirateke. Aitzitik, noizbehinkako eta aldibereko hazi-uzta erraldoi batek animalia hazijale guztiak asetuko ditu kok egin arte, eta hala ere
hainbat eta hainbat hazi jan barik geratuko dira, hurrengo banbu-belaunaldia
bideratzeko prest (jakina, normalean banbuak begetatiboki ugaltzen dira,
errizoma bidez). Banbu-landareek, ondoren, urtebete inguru beharko dute
hazitik garatzeko, baina, hogeiren bat urte pasatu beharko dira, berriro ere
panda-populazio baten bazkaleku izan aurretik. Esan gabe doa, denbora
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horretan zehar panda handiek banbua loratu ez den guneetarantz mugitu
beharko dute. Iraganeko garaietan banbuaren loraketa ez zen aparteko problema izango, baina, gizakiak zabalduz joan direnaz batera, panda handiek
habitat-galera ikaragarria pairatu dute, eta, areago, oso mugatuta dauzkate
gelditu diren baso egokien arteko mugimenduak. Loraketa jasan ez duten
guneetara joateko gaitasunik gabe, gosetea segurua da panda handiarentzat,
eta baita heriotza ere.
Horixe da, esate baterako, 1974an Sichuan probintziako Min mendietan
gertatu zena. Momentu hartan panda-populaziorik handiena gune horretan
zegoen kontzentratuta, baina, zenbait banbu-espezie (besteak beste, Fargesia
scabida, F. rufa eta F. nitida) loratu eta hil egin ziren batera. Ondorioak
katastrofikoak izan ziren panda-populazioarentzat: goseak eta beste inora ezin
joateak 138 panda handi garbitu zituzten (populazio lokalaren 80 %). Zer
esanik ez, hilotz-kopuru hori ez da ahuntzaren gauerdiko eztula, pandak
denetara mila ez direnean. Eta 1974tik 1983ra arte beste hainbat loraketa-krisi suertatu ziren panda-erreserba gehienetan, halako moldez non, panda
handien 30-50 % hil baitziren banbu-espezie alternatiborik ez zegoen
erreserbetan.
Aurreko arrisku-iturriak larritu besterik ez ditu egiten, panda handiaren
ugaltze-ahalmen txiki-txikiak. Askoz kalteberago bihurtzen da arrisku horien
aurrean. Horiek horrela, giltzapeko hazkuntzara jo da, egoeraren larria arindu nahian. Txina 1955ean hasi zen pandak zooetan hazten, espeziea ex situ
salbatzeko gogoz, baina arrakasta nahikoa txikiz: 1963ra arte ez zen jaio lehen
panda handia, Ming-Ming alegia, Pekingo zooan; intseminazio artifizialez
lortu zen.
Harrezkero giltzapeko hazkuntzaren “ekoizpena” ez da larregi emendatu,
nahiz eta ehunetik gora panda handi mantendu Txinako eta Ipar Koreako
zooetan. Izan ere, 1963tik 1989ra arte laurogeita hamar kume baino ez dira
jaio, eta eurotako hogeita hamazazpik bakarrik gainditu zuten sei hileko adina. Dirudienez, egoera hobetu egin da arean azkenotan: 1992an hamaika
pandakume jaio ziren. Arestian aipaturiko estatu bi horietatik kanpo, hamabost bat panda handi daude, gehienak Txina mendebaldera ireki zenean adiskidetasunezko opari gisa emandakoak. Halaber, batzuetan mailegu modura
bidali dira: esate baterako, 1984ko olinpiaden karietara, Los Angelesko zooak panda-bikotea alokatu zion Txinari, hilabeteko 100.000 dolar ordainduz.
Txinatik kanpoko lehen jaiotza Mexiko Hiriko zooan izan zen 1980an;
Liang-Liang bataiatu zuten jaioberria. Edozelan ere, panda handiaren hazkuntza-programak eztabaida-iturri bilakatu dira, zeren, hain arrakasta eskasa lortzeko bada ere, panda basatiak harrapatu behar baitira, oso kopuru txikietan izan arren.
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18 Panda handiaren atzerakada
Aztarna fosilen azterketak erakutsi duenez, panda handiak egun duena baino
banaketa askoz zabalagoa eduki zuen behinola: Txinako ekialde eta hegoaldetik hedatuta egoteaz gainera, Birmania eta Vietnameraino iristen zen. Halaber, erregistro historikoek ere banaketa zabalago baten bermea damaigute.
Alabaina, laborantzarako baso-soiltzea dela-eta, hasierako banaketa hori sei
mendi-gune isolatutaraino murriztu da, Txinako Sichuan, Gansu eta Shaanxi probintzietan. Gune horien azalera, denetara, 30.000 km2-koa zen 1970eko
hamarkadan. Txinako Herri-Errepublikak 1963an ezarri zituen pandarentzako lehen lau erreserbak. Gaur egun hamahiru dira, 5827 km2 besarkatuz, eta
bertan, panda handiak ez ezik, panda gorriak, urre-tximinoak eta beste makina bat animaliak eta landarek ere abaroa aurkitu dute.

Pandaren banaketaren
gorabeherak: ustezko
banaketa historikoa, hau
da, lehenagoko banaketa
zabala, eta gaur egungo
azkeneko gordelekuak.
Arg. NATIONAL GEOGRAPHIC

Erreserba horiek ezarri arren, eta nahiz eta pandaren ehiza eta trafikoa
heriotzaz zigortu, panda-kopurua txikituz joan da etengabe, gorago azaldu
ditugun kausak direla-eta. Momentu honetan, Txinako Basogintza Ministeritza eta World Wildlife Fund elkarte kontserbazionista panda handia salbatzeko plan berezia antolatzen ari dira, hainbat neurri planteatuz: erreserba-sistema zabaltzea, kalteturiko habitata lehengoratzea, eta geratzen den habitata kudeatzea bai erreserba-sistema barruan eta bai kanpoan. Planaren beraren diseinurako eta osteko garapenerako ezinbestekoa izan da satelite bidezko irudien erabilpena, ikusiko dugunez, lagundu egin baitu orain arteko uste
erdiustel batzuk gainditzen.
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Gorago azaldu legez, banbuaren loraketa eta heriotzarekin batera, panda
asko hil egiten ziren, eta beste zenbaitzuk gosearen gosez herrietako inguruetara hurbiltzen ziren, noraezean bezala. Gehienetan, panda gosekil deslai
horiek erreskatatu, eta zooetan hazi izan dira, ex situ.
Gauzak horrela, banbuaren jokabide moldakaitz horri leporatu zaio luzaroan, panda handien kontserbazioak in situ maldan behera egin izana. Hori
dela-eta, banbuaren gaineko azterketa zorrotzak burutu izan dira, loraketa
era artifizialean kontrolatzerik ote dagoen argitzeko; izan ere, paperaren gainean badaude soluzio arrazonagarri batzuk arazo horretarako. Aukeretako
bat izan daiteke, banbu-espezie garrantzitsu batzuen loraketak orain arte
bezala aldi berean barik txandaka gertaraztea. Bigarren konponketa bat da,
banbu-espezie berriak sarraraztea, halako moldez non, panda handiek lekuz
aldatu barik janari alternatiboa eduki dezaten, bertako banbuak pandarentzako hazkurri-krisialdia dakarrenean. Hirugarren soluzioa, espezie kritikoen
loraketa osteko erregenerazioa bizkortzea da.
Inoiz modu horretako bideetatik jotzea pentsatu bada ere, natur ingurunea
manipulatzeko edozein ahalegin (loraketa-zikloen aldaketa, kasurako), errakuntza nabarmena izan zitekeen, pandaren kontserbazioaren kudeaketarako.
Era berean, aipaturiko gertaeretan panda gehiago “erreskatatzea” ere hankasartze galanta litzatekeela uste da gaur egun, panda basatien suntsipen-probabilitatea handiagotuko luke-eta. Horrelako kontserbazio-estrategiek,
lagundu baino gehiago, seguruenez, okerrera eroango lukete egoera.
Pandaren kontserbaziorako ohiko planteamenduaren ahuldadea, satelite
bidezko irudien azterketa arretatsuak erakutsi du. Izan ere, sasoi biko (1974ko
eta 1989ko) satelitezko argazkien konparaketan argi gelditu ziren, pandaren
habitataren murrizketa eta fragmentazioa. Beste ezerk baino gehiagok, argazki-sorta bi horiek aldatu zuten kudeatzaile txinatarrek pandaren biziraupenerako arriskuei buruz zuten ikuskera. Konparaturiko urte bi horien artean
panda suntsituta gelditu zeneko eskualdeen patroia, ez da ordura arte pentsatu denez, banbu-loraketarekin erlazionaturik egon. Izan ere, pandak bizirik iraun du loraketak jotako gune bakoitzean, dentsitate txikietan izan arren.
Panda desagertu egin da, ordea, baso-soiltze masiboak utzitako bazterretako
baso-gune isolatuetan. Denetara, hamabost urte horietan zehar pandaren
habitata 50 % murriztu da, alegia, guztira 15.000 km2 gelditu dira, printzipioz
pandarentzat egokiak liratekeenak. Horixe izan da pandaren etsai nagusia, ez
beste: habitata galtzean, jakina, gizakia agertu da. Eta panda handiak desagertuz joan dira gizakiarekiko interfasean, batez ere. Esate baterako, Sichuan
probintziako agintariek legez kanpoko 146 panda-larru harrapatu zituzten
sarekada batean. Hau da, ertz-efektuaren eta gizakien presioaren konbinazioak panda-kopuruaren murrizketa bortitza ekarri zuen, ehizak sano larriagotu zuena.
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Oso azkar atzeman zen, banbu-loraketaren zikloa manipulatzea ez zela
beharrezkoa, eta, areago, arriskutsua ere suerta zitekeela banbuaren biziraupenerako, hots, pandaren janari-iturri ezinbestekorako. Aldi bereko banbu-loraketa masiboak denbora-tarte luzean zehar eboluzionatu du, eta, pentsa
daitekeenez, adaptatiboa da, alegia, landare horien ongizate eta biziraupenerako moldatua. Beraz, loraketa-sinkronian edota zikloaren luze-laburrean
eragindako edozein interferentzia, mehatxu bihur zitekeen banbuarentzat,
eta pandarentzat azken batean. Bestalde, banbua ondo leheneratzen ari da,
berez.
Hainbat panda gosetu ikusi ziren 70eko eta 80ko hamarkadetan zehar.
Gosez amorratutako animalia horiek gizakien laguntza bila joandako pandak
zirela uste izan da luzaro, eta haien harrapaketa eta giltzapeko hazkuntza jo
ziren arazoaren konponbide nagusitzat. Gaur egun onartuta dago, ordea,
panda horiek herri-inguruetako alorrak zeharkatzen ari zirela, banbu loratubakoen guneetaraino iristeko, hau da, habitat janaridunak aurkitzeko. Horrela izanik, animalia horiek “erreskatatzearena” birpentsatu egin da, eta giltzapeko hazkuntza panda handiaren kontserbaziorako bigarren maila batera
pasarazi da.
Halandaze, pandaren kontserbaziorako lehentasunak berbideratu egin
dira, eta populazio ia-isolatuen arteko loturak iraunaraztea edota iraganbide
berriak sortzea dira gaur eguneko ardura nagusiak. Hau da, lehentasuna,
erreserba handietan jarri beharrean, populazio ahul eta bakartuei eman zaie,
korridore horiei esker pandak fragmentazioaren amildegian behera eror ez
daitezen (edo Esti Diazen irudia erabiliz, azken mohikanoen zurrunbiloak
harrapa ez ditzan). Ataza horretan, zer esanik ez, guztiz beharrezkoak dira
satelite bidezko irudiak.

19 Panda handiaren kontserbaziorako plangintza
Panda handiaren kontserbaziorako plangintza garatzeak 30.000 km2-ko eremu baten miaketa halabehartu zuen. Habitataren egoera ebaluatzeko biderik
azkarrena eta kostuarekiko eraginkorrena, satelite bidezko irudien erabilera
izan zen. Bide horretaz baliatuz lorturiko datuak, zoru-mailako beste miaketa bateko emaitzekin konbinatu ziren, eta pandaren habitataren kalitate handiko mapak gauzatu ziren. Hogeita hamar laguneko talde batek arakatu zuen
pandaren habitata, eta 2000tik gora lokalitatetako landa-datuak eskuratu
zituen.
Satelitezko argazkietan erraz identifikatu ziren mendi-kateak. Era berean,
arazo barik bereiz zitezkeen konifero-basoak, zuhaitz hostoerorkorreko baso-
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ak eta soildutako guneak. Alabaina, banbuaren egoera ezin da argazkietan
argitu, argazkiok hegazkinez ateratakoak izanda ere, eta beraz, banbuaren
egoerari buruzko datuak zoru-mailako miaketaz lortu izan ziren.
Orobat, zoru-mailako miaketaz eskuratu zen, panda handia bizi den lekuen
berri. Satelite bidezko iruditeria eta zoru-mailako miaketako datuak gainjarri
zirenean, nabarmen gelditu zen pandaren banaketaren fragmentazioa. Horrela itxuratutako 1: 1.000.000 eskalako mapak hogeita hamar bat populazio-puskatxo erakutsi zituen, eta baita, halaber, beste zenbait gune bakartuta
gelditzeko arrisku larrian zeudela. Horiez gainera, begi-bistakoa zen, argazki-sorta bien arteko urteetan hainbat aldaketa jazo zirela. Panda handiak desagertu egin ziren, hala gune txikiegi eta isolatuetan, nola espeziearen banaketaren ertzetan, edota habitata deuseztatutako parajeetan. Argi zegoen, ba,
panda handiaren arrisku larriak habitat-galera eta fragmentazioa zirela.
Espeziearen kudeaketarako plana satelitezko iruditeria erabiliz itxuratutako mapan oinarritu zen, eta horrek pandaren erreserba-sistemaren diseinu
berria bideratu zuen. Erreserba-sisteman baso-ustiaketa eta bestelako giza
jarduerak geldiarazi dira, eta oihaneztapena bultzatu da fragmentazio-arriskupeko guneetan. Areago, panda handiaren subpopulazio ia bakartuen arteko loturak berriro estekatzeko, hamabost iraganbide atzeman dira, babes
berezia behar dutenak. Erreserben barruko habitat desberdinen mapa xehetuagoak edukitzeko, 1: 200.000 eskalakoak ere elaboratu ziren.

Wolong erreserbako
derrigorrezko korridore
bat. Gune hori mapa
topografikoak eta landa-ikerketa erabiliz identifikatu zen; onartuta dagoenez, edozein motatako
ustiaketak debekatuko
dira bertan, eta, bestalde,
berriro oihaneztatuko da
tarte batzuetan.
Arg. ARTXIBOKOA
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Panda handiaren gaur eguneko erreserba batzuk txikiegiak edo isolatuegiak dira, edozein panda-populaziok luzaro bizirik irauteko. Hortaz, erreserba-sistema zabaldu eta birdiseinatu egin behar da. Gaur gaurkoz, erreserba
batzuen mugak aldatu egin dira. Zenbait kasutan argi dago giza populazioaren birkokapena guztiz zaila suerta litekeela, eta, horrela izanik, parkeko
muga berriak biztanle horiek kanpo utzita ezarri dira. Beste batzuetan parkeko mugak zabaldu egin dira, aldameneko panda-populazioekin korridoreak ahalbidetzeko.
Izatez, hamalau erreserba berri iradoki dira, denetara 3302 km2 bilduko
lituzketenak. Erreserba berri horiek hainbat helbururen arabera planteatu
dira: batetik, orain arteko erreserbak elkarregaz estekatzeko, eta, bestetik,
erreserba-sistematik kanpoko panda-populazio garrantzitsuak legez babesteko. Azalerari dagokionez proposatu den gehipena murritz samarra iruditu
arren, erreserba-sistema berrian bikoiztu egingo litzateke, erreserba-mugen
barruan batera bizi diren panden kopurua.
Aipatu dugunez, hamabost iraganbide identifikatu dira, halabeharrezkoak
bai erreserben arteko loturak ziurtatzeko eta baita bakartutako panda-populazioen arteko gene-trukea gertatu ahal izateko ere. Korridore horiek babes
zorrotza behar dute. Eurotako zazpik derrigorrezkoa dute oihaneztapena,
pandek bertan habitat egokia aurki dezaten. Birlandatutako korridoreek
gutxienez 1 km-ko zabalera behar dute, eta zubia egingo lukete panda-populazioen artean gunerik lau eta estuenetan. Zer esanik ez, iraganbideak bertako zuhaitzez eta banbu-espezieez oihaneztatu behar dira, eta panden joan-etorriak eragotziko lituzkeen edozer debekatuko da inguruetan, esate baterako ganadua.

20 Panda handiaren erreserba handia
Aurrera joan orduko, bizpahiru zenbaki ekarriko ditugu berriro begien aurrera. Han-hemenka aurkitu izan ditugun datuen arabera, panda handia hogeita hamabost populazio isolatutan banatuta aurkitzen da, eta horietako populazio gehienak ez dira hogei ale edukitzera iristen. Bestalde, panda babesteko asmoz, hamahiru natur erreserba sortu dira, denetara 5827 km2 biltzen
dituztenak. Horiez gainera, beste hamalau erreserba aurreikusi dira, pandaren babeserako 3302 km2 gehiago ekarriko lituzketenak, eta, garrantzitsuagoa
dena, bikoiztu egingo lukete erreserba-sistemaren muga barruan bizi diren
panden kopurua. Nolanahi, erreserba berriak ezartzearen eta lehengoak
hobatzearen kostua gutxi gorabehera 100 milioi dolarrekoa (1992ko dolarrak!) izango da, txinatarren kalkuluen arabera.

50

Panda handiarena

Txinako erreserba nazionalen artean, Wolong da handiena eta ospetsuena.
Izan ere, erreserba horretan egin dira pandaren biologiari buruzko azterketa gehienak, World Wildlife Fund elkartearen eta Txinako Gobernuaren sustenguaz. Wolong (= Dragoi Lotia) Natur Erreserba 1975ean ezarri zen, eta
2035 km2 ditu (hau da, ia-ia Nafarroa Beherea gehi Zuberoaren azalera);
1990.eko hamarkadaren hasieran 140 bat panda bizi ziren bertan: munduko
panda-populaziorik handiena. Alabaina, isileko ehiza eta baso-ustiakuntza ez
dira zeharo gelditu Wolong-en, eta kopuru hori beherantz doa babesgunea
izan arren.
Wolong Natur Erreserba
Sichuan probintzian dago kokatuta, Qionglai mendien ekialdean, Txinako alde subtropikalaren eta Tibeteko goi-ordokien
artean. Erreserbako topografia
ikaragarria da, eta mendi eta
malkarrez josita dago, Tertziariotik aurrerako jarduera tektoniko biziak eta erreka-erosio
bortitzak itxuratuta. Erreserbako altuerarik beherena 1200 mkoa da, eta gorena 6250 m-koa.
Izatez, inguruan makina bat
tontor dira 5000tik gorakoak.
Horrelako lurralde malkartsu
eta, sarritan, iritsezinekoa ez da
gizakiarentzako egokia suertatu,
eta, horrenbestez, azken aterpea
izan da hainbat espezierentzat,
hala animalia nola landareenak.
Wolong Natur Erreserba Tibeteko klima-gerrikoan sartuta dago, halatan
non, neguak luzeak izaten baitira, eta elur-estalkiak azarotik martxoaren
amaiera arte irauten baitu, udak fresko eta hezeak izanik. Bertako klimaren
eragile nagusiak mendebaldeko haizeak eta hego-ekialdeko montzoia dira,
eta azken horrek ekartzen ditu ekain eta urri bitartean erreserbako euri-jasarik handienak. Erreserbako prezipitazioaren urteko batez bestekoa 888 mmkoa da.
Aipatu ditugun ezaugarri topografiko eta klimatikoen konbinazioak, landaredi-estai desberdinak ekarri ditu altueraren gradientearekin bat, hasi behealdeko oihan subtropikal naharotik eta goiko ingurune subalpetarreraino, eta,
zer esanik ez, tarteko mendi-mazeletako baso mistoak, oihanpea batez ere
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Qionglai mendien eskualdearen topografia guztiz
malkartsua da, eta sarritan gizakiarentzat iritsezinekoa. Hain zuzen ere
horrexek ahalbidetu du
pandek bertan aurkitzea
euren azkeneko aterpea.
Wolong erreserba
barruan 4000 lagun bizi
dira gaur egun, eta baso
gehienak soildu dituzte
2400 m-tik behera.
Arg. M. ORONOS
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banbuz osatuta dutenak. Erreserban oso landare-aniztasun handia aurkitu da;
zenbakietara joz, esan dezagun 4000 espezie katalogatu direla, eta bai tartean asko eta asko espezie babestuak direla, esate baterako espezie mehatxatuen liburu gorrian dauden Metasequoia glyptostroboides eta hurrengo atal batean astiroago aipatuko dugun uso-zuhaitza (Davidia involucrata). Konparazio
baterako, Euskal Herriko floran, 20.000 km2-tan beraz, 3700 espezie katalogatu dira, eta Iberiar Penintsula osoan, hau da, ia 600.000 km2-tan, 8000 landare-espezie. Gogora dezagun, jadanik Armand Davidek aurreratu zuela
Moupin printzerriko landare-aberastasunaren handia, eta izan ere, 1869ko
apirilaren 19ko ohar batean kexu da, azterketa zoologikoek ez baitzioten astirik utziko lurralde horretako behar bezalako herbarioa osatzeko.
Erreserbako behealdea, hau da, 1500 m-tik beherantz dagoen partea, esparru osoaren 2% da, eta oihan subtropikal betiberdez gaineztatuta dago. Estai
horretan pago-espezieak (Fagus) eta ereinotz-espezieak (Laurus) aurkitzen
dira. Halaber, badaude Cyclobalanopsis subgeneroko haritz hostoiraunkorrak
ere, hala nola, haritz urdin japoniarra (Quercus japonica) eta haritz orriestua
(Q. augustinii). Erreserbako alde horretako zuhaitz askok balio ekonomiko
handia dute, eta ustiatu egin dira eta ustiatzen ari dira. Esate baterako, laurazeoen zura altzarietarako erabiltzen dute, baita, aromatikoa delarik, perfume-ekoizpenerako ere.

Moupin printzerriko eguraldia ezinago hezea zen,
eta, Armand Davidek
kontatu bezala, oihuak
eta kantak nahikoa ziren,
atmosferako langarra kondentsatu eta euria mugitzeko: haran goi haietan
gizakien oihuek nahiz
eskopeta-tiroek euri-zaparradak sorarazten zituzten. Irudiko ikuspegi hori
da gaur egun ikus daitekeena Armand David
egon zen Dengchigou-ko
ikastetxetik.
Arg. M. ORONOS

Hurrengo estaian, 1500etik 2100 m-rainoko gunean, zuhaitz hostoerorkor eta zuhaitz hostoiraunkorrez osatutako baso mistoek ordeztu dituzte
beheragoko oihan subtropikalak. Estai horretan banbuzko oihanpea eratu da,
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eta osagai tipikoen artean iturri-banbua (Sinarundinaria nitida), guardasol-banbua (Thamnocalamus spathaceus) eta atxapar japoniarra (Lonicera japonica)
ditugu. Estai horretan, orobat, uso-zuhaitzek (Davidia involucrata) sail txiki
bat bete dute (667 Ha).
Hortik gora, alegia, 2100etik gora, tenperaturak biziki jaisten dira, eta
koniferoak gailentzen doaz: Tsuga chinensis, Picea asperata, Pinus armandii, P.
tabulaeformis, eta altitudea handitzeaz batera Abies fabri bihurtzen da nagusi.
Azken izei hori, besteak beste, oso erabilgarria da, zura eta erretxina ekoizteko. Estai horretako banbu-espezierik arruntenak ondokoak dira: Chungen banbua (Sinarundinaria chungii), banbu beltza (Phyllostachys nigra) eta, pandak gogokoen dituen biak, Fang-en kanabera (Arundinaria fangiana) eta iturri-banbua (Sinarundinaria nitida). Azken horixe da pandaren jangai nagusia,
eta, izatez, 2100etik 3600 m-raino doan estai hori da panda handiaren habitat berebizikoa. Hain justu, interes ekonomiko handiena duen aldea, baso-ustiakuntza dela-eta.
Esan gabe doa, 3600 m-tik gora klima askoz hotzago eta hezeago bihurtzen da. Basoak gero eta soilduago agertzen dira: ipuru ezkatadunak (Juniperus squamata), haritzak (Quercus) eta errododendroak (Rhododendron). Basoaren goi-muga 4000 m-tan dago.
Bestalde, Wolong Natur Erreserbako fauna askotarikoa da oso. Orain arte
bertako katalogoan ondokoak erregistratu dira: 96 ugaztun-espezie, 300
hegazti, 20 narrasti, 14 anfibio, 6 arrain, eta, ornogabeei doakiela, 1700
intsektu-espezie. Horien artean deigarrienak, eta ugaztunetara mugatuz, panda handia, panda gorria (Ailurus fulgens), elurretako pantera (Panthera uncia),
takina (Budorcas taxicolor), baral-aharia (Pseudois nayaur) eta urre-tximinoak
(Rhinopithecus roxellana) ditugu.
Edozelan ere, erreserbako animaliak multzo biogeografiko nagusi bitan
bana daitezke, neurri batean batera agertu arren. Batetik, eskualde paleartikoko elementu faunistikoak aurkitzen dira, hotzarekiko hobeto moldatuak
oro har, eta bestalde, eskualde orientaleko espezieak, termofiloagoak direnak.

21 Wolong Natur Erreserbaren arazo nagusiak
Sichuan da Txinako probintziarik populatuena, eta, 1990. urteko datuen arabera, 107.218.173 biztanle ditu 560.000 km2-tan. Wolong Natur Erreserba
autoz hiru ordura dago hiriburutik, 134 km-ra, alegia, milioi t´erditik gora
lagun dituen Chengdu-tik.
Wolong inguruko basoak ia ukitu barik egon ziren XX. mendera arte, eta
bertako biztanle bakarrak nekazari tibetar gutxi batzuk ziren. Mende-hasie-
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ran, ailegaturiko txinatarrek lo-belarra (Papaver somniferum) landatu zuten
ibarretan. Geroxeago, egurgileak oihanetan sartu ziren, eta arbolak botatzen hasi ziren, zur ona ematen zutenetatik abiatuz. Nolanahi, 60ko
hamarkadan lurralde osoa artean hurbilgaitza zen, baina, baso-ustiaketa
hobatzeko errepide bat eraikitzea deliberatu zuten, eta inguru osoaren
eraldaketa-prozesua azkartu egin zen.
Lehenagotik, 1963an, 200 km2-ko erreserba aldarrikatu bazen ere (bertako ekosistema alpetarra babesteko), Wolong Natur Erreserba 1975ean
ezarri zen, eta horretarako arrazoi nagusia, aurreko urtean Min mendietan
gertaturiko banbu-loraketaren eragin katastrofikoa izan zen: orduko panda-populaziorik handienaren 80% garbitu zuen, alegia, gosez 138 panda
hil ziren. Wolong Natur Erreserban ere gertatu izan dira banbu-loraketa
hilgarriak 1980an eta 1983an. Loratutako espezieak iturri-banbua (Sinarundinaria nitida) eta Chung-en banbua (S. chungii) izan ziren, baina
Wolong-en badaude bestelako banbuak altuera desberdinetan, eta oro har
panda handiek hobeto jasan zuten krisialdia: 1986an buruturiko errolda
baten arabera, bertako panda-populazioa 130 aletik 75era jaitsi zen.
Zernahi gisaz, banbuaren loraketa eta osteko heriotza berezkoa da, eta
panda handiek aurre egin diote fenomeno horri eboluzioan zehar. Kontua
da giza presioak, eta beraz, habitat-galerak bereziki kaltegarri bihurtu
dutela pandarentzat berez jasangarri-edo suertatu izan ohi zitzaiona.
Gaur egunean, Wolong barruan udalerri bi daude, Wolong eta Gengda,
sei auzotan banatuta, eta ia 4000 bizilagun biltzen dituztenak. Eta txikerra
izanik ere, biztanleria hori oztopoa omen da erreserbako animalientzat;
izan ere, baso gehienak soildu ditu 2400 m-tik behera. Baso-ustiaketa ez
ezik, nekazaritza-alorrek ere galera nabarmena ekarri diote pandaren habitatari. Alabaina, aipatutako bi hauez gainera, Wolong Natur Erreserbako
giza jarduera kaltegarriak beste lau motatakoak ere izan daitezke: egur-bilketa sutarako, errepideko trafiko gero eta handiagoa, sendabelarren bilketa botika tradizionalerako, eta abeltzaintza. Arazoak beste maila batekoak
ere izan daitezke. Esate baterako, 1980tik hona hainbat biderrez gertatu
izan da panda eme ernariek abortatzea pertsekuzio baten ostean.
Burutu diren neurketen arabera, erreserbako parte handi bat giza jardueraren pean dago: hain zuzen ere 533 km2, horietako 165 km2-tan eragin bortitza egon da, eta honezkero gune hori ez da egokia basabizitzarako; 177 km2-tan eragina arina izan da. Kontua atalka erakutsiz, zenbakiak
ondokoak dira: 1) nekazaritzak denetara 54 km2 eraldatu ditu gutxi-aski;
2) baso-ustiaketak 313 km2 moztu ditu azken ehun urteotan (262 km2
1949tik aurrera); 3) garraioak 102 km2-ri eragin die, nolanahi, arazo nagusia da erreserba zati bitan banatzea; 4) sendabelarren bilketak 366 km2-ri
eragiten die.
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Arazorik larrienak leuntzeko, zenbait ekimen bultzatu izan dira, are eta
udalerri bietako baten biztanleria erreserbatik kanpoko beste leku batean
birkokatzea ere. Baina, jendearen birkokapena zaila da, karua da, eta mingarria da. Eta Wolong Natur Erreserbatik atera beharrekoak bertako tibetarrak dira (80 %). Gertaera horrek gatxago bihurtu du birkokapenaren
aukera, lurraldearekiko lotura estuagoa baitute, eta, hortaz, agintariek ez
dezakete zorrotzegi joka. Konparazio baterako, Tangjiahe erreserbako biztanleria txinatarra (Han etniakoa) ados egon omen zen lurralde babestutik
kanpo birkokatzeko, konpentsazio bidez, jakina.
Edozelan ere, oraintsu estazio hidroelektriko bi eraiki dira erreka biren
goialdeetan, eta beraz, erreserbako biztanleek ez dute hemendik aurrera
zertan sartu egurketan alde debekatuetara. Pentsa daitekeenez, argindarrak giza presioa murrizten lagunduko du.
Wolong Natur Erreserba gaur egun gune bitan banatuta dago. Lehenengoak, erreserbaren bihotzak, 500 km2 besarkatzen ditu, eta horixe da
panda handiaren santutegia. Bigarren guneak 1500 km2 ditu, eta lehenengoaren gerriko indargetzailea da. Kudeatzaileek erreserbako nukleoa erabat libre utzi nahi dute panda handiarentzat, hau da, inolako giza interferentzia barik. Salbuespena ikerketa zientifikoa litzateke, eta hori ere santutegi-izaera galarazi gabe.

22 Panda handiaren sailkapenaz eta ahaidetasunaz
Panda handia hartz zuribeltza zen itxuraz, eta kanpo-morfologia horretan
oinarrituta Ursus melanoleucus izena jarri zion Armand Davidek, Museoko
aldizkarian espeziearen deskribapen formala egin zuenean. Gogora dezagun,
Ursus generoan hartzak batu dira. Izan ere, panda handiak hartzaren gorpuzkera du, besteak beste metro t´erdiko luzera eta 150 kg-ko pisua.
Baina hurrengo urtean, 1870ean alegia, Alphonse Milne-Edwards-ek panda handiarentzat Ailuropoda generoa eratu zuen, pandaren datu anatomikoen
berezitasunak aintzat hartuz. Eta hori horrela izanik, Nomenklatura Zoologikorako Nazioarteko Kodearen arauak betez, pandaren izen formala Ursus
melanoleucus David, 1869 izatetik Ailuropoda melanoleuca (David, 1869) izatera pasatu da. Kontura gaitezen izen binomialaren bigarren osagaia ez dela
aldatu (soilik komunztaduraren aldetik egokitu), eta horrez gainera deskribatzailearen izena eta urtea parentesi barik egotetik parentesi artean egotera
igaro direla. Kontu hauek guztiak txikikeria inozoak direla pentsa badezakegu ere, garrantzi metodologiko handikoak dira adituentzat: ez ahaztu milioitik gora espezie izendatu direla honezkero.
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Generoari dagokionez, beraz, oso onartuta dago pandaren kokapen taxonomikoa. Arazoa ez dago hain argi familia-kategoriaren kasuan. Autore
batzuen ustez panda handia Ursidae familiakoa dateke, hau da, hartzekin
batera sailkatzen dute. Beste autore batzuek gurago dute Procyonidae familian kokatzea, mapatxeen artean. Beste zenbaitzuen iritzirako, Ailuridae familia eratu behar da, bertan panda handia eta panda gorria (Ailurus fulgens) biltzeko, biak bakarrik. Azkenik, ez da falta panda handiarentzat, berarentzat
soilik, Ailuropodidae familiaren egokitasuna defendatzen duen autore-mordoa. Zer esanik ez, adskripzio taxonomiko horiek ez dira modu gratuitoz egiten: datuen interpretazio desberdinetan oinarrituta daude, eta, azken batean, autore bakoitzak espezieen arteko distantzia ebolutiboari buruz uste duena islatzen dute. Hau da, panda handia Ursidae familian kokatzen duen
autoreak onartu egiten du pandak kidetasun estuak dituela hartzekin; edo
mapatxeekin, Procyonidae familian kokatzen duenak. Esan gabe doa, panda
handia bera bakarrik familia batean kokatzean, nolabaiteko apartekotasun
filogenetikoa duela adierazten da, nahiz eta hori inplizituki izan.
Horregatik, liburu batzuetan panda urtsidoa dela irakurriko dugu, eta bestetzuetan prozionidoa dela. Edo ailuridoa dela, edo ailuropodidoa dela.
Segun-eta. Berba tekniko horiek, kasuan kasu, panda handia taxon horietako
kidea dela dioskute.

23 Dieta nomenklaturarekin nahasten denean
Lehoiak dira antonomasiazko ugaztun karniboroak. Haragiz elikatzen dira,
baina, dieta zabalekoak
izanda edozein haragi jan
dezakete, hala lehoi-taldeak ehizatutakoa (gazelak,
zebrak, ñuak...), nola hiena
eta putreei lapurtutako
sarraskia, nahiz egokierak
hornitutakoa (dortokak-eta). Hamar egunez
baraurik egoteko gai izaten diren arren, zer jan
ugari baldin badago kok
egin arte beteko dira.

Autore guztiak bat datoz panda handiaren ordena-kategoriako sailkapenaren
gainean. Panda handia (baita gorria ere) Carnivora Bowdich, 1821 ordenan
sartu behar da inolako zalantza barik. Alegia, panda handia karniboroa dela
irakurriko dugu sarritan, eta hortik makina bat nahasketa eta ekiboko ondo-

Arg. A. ELOSEGI
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rioztatu da, ze, edozein ume mukizuk badakitzu panda zuribeltza banbu-hostoez elikatzen dena: telebistako dokumentaletan-eta ikusi du hori, eta detaile osoz gainera. Arazoaren sorburua karniboro hitzaren esangura bikoitzean-edo dago. Berba horrek, hortaz, adiera bi ditu, bata taxonomiaren alorrari dagokiona, eta bestea animaliaren dietari doakiona, ekologiari azken
batean. Hori dela-eta, esangura biak elkarrengandik bereizi nahian ingelesez
berba oso antzeko bi erabiltzen dira: carnivore, Carnivora ordeneko ugaztuna izendatzen duena, hau da, talde horretako partaidea dela dioskuna, eta carnivorous, animaliez elikatzen den biziduna (animalia zein landarea) kalifikatzen duena. Izan ere, esangura biak argiro adieraztea garrantzi handikoa izan
daiteke sarri askotan, esaldi nahasgarriek komunikazio zientifikoa ez oztopatu aldera.
Alde taxonomikotik hasita, esan dezagun ugaztun karniboroek, euren
ezaugarri orokorrak kontuan hartuta, taxon homogeneoa eratzen dutela. Ziurrenez, kranioa da karniboroen egiturarik bereizgarriena, ugaztunen multzoan izaera nabarmena damaiena. Izan ere, ordena horretako arbasoen elikabidea haragijalea zela-eta, kranioan baraila gotorrak daude, eta hortzak luze
eta zorrotzak dira okela urratzeko, eta haginak ahaltsuak. Bestalde, hatzetako atzazalek erpeak itxuratu dituzte. Denetara 230 bat espezie dira, klasikoki zazpi familiatan banatuak: kanidoak (txakurra, otsoa, azeria), felidoak
(katua, lehoia), biberridoak (zibeta, katajineta), hienidoak (hiena), mustelidoak (erbinudea, igaraba, azkonarra), prozionidoak (mapatxeak) eta urtsidoak (hartzak).
Elikabideari dagokionez, haragia da karniboro gehienen hazkurria, baina
arau orokor horrek salbuespen asko ditu. Aldaketak omniborismoranzko joera nabarmen baten barruan kokatu behar dira; horrela izanik, hartz arrearen
edota lukiaren moduko karniboro omniboro hertsiak aurkituko ditugu, eta
baita beste espezie batzuk noizbehinka fruituez soilik elikatuko direnak, esate baterako lepazuria.
Dena dela, ordena horretan ugari dira espezie estenofagoak (= oso dieta
zorrotzekoak), soil-soilik haragia jaten dutenak, lehoia kasu. Harrigarriro baina, panda handiaren estenofagia banbu-hostoetan espezializatu da. Hau da,
panda handia ez da karniboro karniboro bat, ez da-eta haragijalea, karniboro herbiboroa baino, landarejalea baita. Izatez, panda eta hartzen arteko diferentzia nagusietako bat, anatomikoez gainera, pandaren dieta da, gorago esan
bezala: banbu-hosto eta kimuez elikatzen da ia soilki, eta, besteak beste, dieta hain espezializatu horrek ekarri du pandaren atzerakada nabarmena, espeziea suntsipen-arriskuan utzi duena.
Puntu honetaraino ailegatuta, zehaztapen bat egingo dugu, ezpabere, irakurle askok pentsa dezakete goiko lerroetan azaldu dugun adiera-bikoiztasuna salbuespen deigarri baina bakarra dela. Eta kontua ez da horrelakoa. Esa-

57

Armand David, pandaren aita

Desman piriniarra
(Galemys pyrenaicus) satorraren antzeko ugaztun
intsektiboroa da, eta, izatez, bata eta bestea talde
berekoak dira, alegia,
Talpidae familiakoak. Izan
ere, leku batzuetan "ur-satorra" esaten zaio euskaraz: ur iraunkorreko
erreka lasterretan bizi da,
eta ur hotz oxigenatuetan
murgilduz, krustazeo
gamaridoak ehizatzen
ditu batez ere, eta bai trikoptero eta plekopteroen
larbak, barraskiloak, zizareak edota uretara jausitako armiarmak.
Arg. A. ELOSEGI

te baterako, ugaztunen multzoan segitzen dugularik, badago
beste ordena bat Insectivora Cuvier, 1817 deritzona, kirikinoa,
satorra, satitsua eta beste espezie
asko biltzen dituena. Talde horretako kideen arteko homogeneotasun larregirik ez dago, baina, den-denen kranioek morfologia primitiboa gorde dute,
ornogabe txikerrak jatera moldatutako arbasoaren hortzeriak bere horretan
segitzen duelarik. Oraingo honetan ere, aurreko kasuan bezalaxe, intsektiboro berbaren esangura bikoitzaz mintzatu beharko genuke. Batetik, intsektiboroa Insectivora ordenako edozein kide izango da, dieta gorabehera, eta
talde horretako partaidetza adierazten du; bestetik, intsektuez elikatzen den
bizidunari aplikatzen zaion adjektiboa da. Eta zer esanik ez, dietaz intsektiboro asko daude taxonomiaz intsektiboroak ez direnak: adi hitzen mamiari!
Adibidez, kirikinoa intsektiboro omniboroa da, lantzean behin kakarraldoren bat jaten duela gorabehera (bide batez: kirikinoaren euskal izenetako
batek, hots, sagarroiak, batez ere sagarrez osaturiko dieta iradoki arren, kontua ez da horrelakoa); satorra batez ere lur-zizareez elikatzen da.

24 Nozioa eta denominazioa
Arestian aipatutakoetatik puntu bat nabarmendu gurako nuke. Horrelako
berba teknikoak taxonetako kideak izendatzeko direnean, bizidunak zein multzotakoak diren identifikatzeko “etiketak” izaten dira besterik gabe, nolahalako balio mnemotekniko edota deskribatzailea eduki dezaketenak, baina
gehiagorik gabe: etiketak ezin du taxonari buruzko informazio guztia laburbildu, eta, areago, batzuetan kontraesankorra izan daiteke. Esate baterako,
etimologikoki kuadrupedo eta tetrapodo hitzek, biek, lau oindun badioskute
ere, Quadrupeda eta Tetrapoda taldeek ez dute zerikusi handiegirik elkarren
artean. Biotako lehenengoa, bilakaera historiko luze baten ondotik, ugaztunei soilik dagokien bitartean, bigarren taldeak ondokoak besarkatzen ditu:
anfibioak, narrastiak, hegaztiak eta ugaztunak. Horrela delarik, eta animaliok
hankarik egiatan baduten-edo gorabehera, kuadrupedo hitza edozein ugaztunentzat da baliagarria, dela zaldi-behorra, dela izurdea, dela saguzarra, eta,
bestalde, tetrapodoen taldekoak dira aurreko ugaztunez gainera baita apo eta
igela (anfibioak), edota krokodilo, musker, ziraun eta sugeak (narrastiak),
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nahiz arrano, pinguino, ostruka, kiwi eta zozoa (hegaztiak). Ez dago esan
beharrik, ugaztunak, hau da, oraintsu aipaturiko zaldi-behorrak, izurdeak eta
saguzarrak, aldi berean bai tetrapodo eta bai kuadrupedo dira. Pentsa daiteke izen zehazbako horiek ez direla egokiak, baina, kontuak kontu, polito betetzen dute euren egitekoa: etiketak “produktua” identifikatzen du; produktu
horren ezaugarriak mugatzea ez dagokio berari.
Bukatu berri dugun mendean zehar horrelako etiketak bertoko neologismoez ordezteko tentazioa agertu izan da euskaraz, eta batzuen batzuk erori
ere. Izatez, hiztegiek hainbat eta hainbat erorialdiren lekukotasuna eskaintzen digute, hala nola, krustazeo barik oskoldun, molusku ordez soinbera,
anfibio ez eta urlehortar bai, gastropodo esan beharrean sabel-oindun,
buruhankadun zefalopodoren lekuan, kuskubiko bibalbio esateko, eta beste
makina bat: birikadun (= pulmonatu), hegalbiko (= diptero), eztendun
(= himenoptero), isastun (= urodelo), isats-gabe (= anuru), koskodun (= artropodo)... Horrelakoak, geroago, testuetara pasatu izan dira inoiz. Begi-bistakoa denez, euskal ordain horietan etiketa izatearena galdu da erabat, ezabatu egin baita zein talderekiko partaidetza: etiketa “euskaratzean”, adibidez
sabel-oindun horrek ez digu Gastropoda taldearen erreferentzia emango,
taldearen izen taxonomikoaren etimologiak iradokitzen duena baino. Birikadun berbak, pulmonatu berbak ez bezala, ez digu Pulmonata taxonaren
erreferentzia egiten, ez du multzo horrekiko partaidetza adierazten; aitzitik,
animalia horiek “birika” dutela diosku, hori egiaren erdiaren erdia izatera
iristen ez bada ere: pulmonatuek, edukitzekotan, daukaten arnas egiturari
“birika” esatea demasakoa da anatomia aldetik, izan ere, gehienez hauspo
antzeko zeozer izaten da-eta; areago, sarritan ez dago horrelako arnas egiturarik, brankiaren bat baino. Argi dago, ba, etimologiatik abiatuta nola edo
hala “euskaratu” diren hitz horiek oso badaezpadakoak dira, oso mihiluze
eta gezurteroak suertatzen dira, eta, jakina, ez zaizkigu batere gomendagarri
iruditzen.
Alorra arras irristakorra da, eta denetarik aurkitzen da proposatu diren
izen taxonomikoen euskal itzulpenen artean, bai txukun samarrak inoiz
gutxitan (ornodun, ornogabe, ugaztun), eta bai trakestasun-maila guztietakoak ere (arestian zerrendatutako adibideak). Zer esanik ez, akabosea etimologiak nahastea litzateke, eta kasu hori ere, arrazoiak arrazoi, ez da falta
gurean, esate baterako, Echinodermata taldeko ornogabeei ekinodermatu
esan beharrean, zaldilarrukidekoak deitzea, grezierazko “arantza” latinetiko
“zaldi”arekin nahastuz-edo. Eta hori, koloretan eta guzti argitaratu izan zen
bilduma batean.
Etiketak produktua identifikatzen du, baina produktuaren barrua aldatuz
gero, era berean, etiketa aldatu beharra egoten da: Linnaeus-ek ugaztun karniboroak bildu zituen Ferae Linnaeus, 1758 zeritzon taxonaren baitan; gerora,
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Itsas txakurrak, mortsak
eta itsas lehoiak
Pinnipedia taldean sailkatu ohi dira. Ugaztun
hauek itsasoa kolonizatu
zuten eboluzioan zehar,
eta beren gorputzadarrek
hegatsak itxuratu dituzte
igeriketa dela-eta. Batez
ere arrainez elikatzen dira,
eta ugaztun karniboroen
hagin zarrastariak diferentziatu gabe dituzte; areago, iktiofagia dela-eta,
letaginak izan ezik, gainerako hagin guztien koroak
konikoak dira, hain labankorrak diren arrainak
hobeto ausiki eta
geldiarazteko.
Arg. A. ELOSEGI

baina, karniboro lehortarrak eta
itsastarrak (itsas txakurrak, mortsak, itsas lehoiak) talde bitan
bereiztea komeni zela uste zen. Eta
“produktu”aren izaera bestelakotu
zelarik, orduan eratu zen eta izena
jarri zitzaion dagoenekoz nahikoa
ezagun bihurtu zaigun Carnivora
Bowdich, 1821 delakoa.
Eta orain utz dezagun apur baten
taxonomiaren esparrua eta goazen
ekologiaren alorrera. Bertan,
bereizteko irizpidetzat dieta erabiltzean, oso ohikoa izan da animaliak orokorrean hiru motatakoak direla esatea, alegia, herbiboroak, karniboroak eta
omniboroak, hurrenez hurren, landareez, animaliez, edo landareez eta animaliez elikatzen direnaren arabera. Aspaldiko sailkapen horren erabilera
emendatu egin zen, gainera, ekologiaren aurrerakadarekin batera, zeren-eta,
dietan oinarritutako kategoria horiek elikakateen mailak ere islatzen baitzituzten hein batean. Horrela, herbiboroa, bere energia ekoizle primarioez (landare berdeez) elikatuz lortzen duen heterotrofoa dela esan daiteke, eta, modu
berean, karniboroa kontsumitzaile sekundarioa edo tertziarioa izango da.
Dieta orokorra gehiago zehaztuz herbiboro/karniboro/omniboro (= fitofago/ zoofago/polifago) hirukotea asko ugaritu zen, latinaren zein grezieraren bitartez hamaika berba eratu zirelarik, beste horrenbeste kontzeptu adierazteko: frugiboro, algiboro, nektariboro, graniboro, palinofago, xilofago, fungiboro, mizetofago, medusofago, intsektiboro, entomofago, pisziboro,
iktiofago, ornitofago, sarkofago, molusziboro, nekrofago, oofago, hematofago, koprofago, saprofago, antropofago, zianofago, adelfofago, bakteriofago,
foliboro, filofago, hiperfago... Zerrenda horretarako azken kidea informaboro
da. Nik dakidala Chalmers-ek erabili izan du 2000. urteko amaiera aldean,
gure izaera berria izendatzeko: gure arbasoek mamut iletsuak jaten zituzten
bezalaxe-edo, gu geu sareko datuez elikatzen gara, we´re all informavores now.
Dena dela, dietan oinarritutako sailkapen hirukoitz horrek desabantaila
batzuk dituela-eta, gaur egun janaria lortzeko modua erabiltzen da maizago
irizpide gisa. Horrela eginez, animaliak mota bitakoak direla esan ohi da:
makrofagoak eta mikrofagoak. Azkeneko hauetatik azaltzen hasita, mikrofagoek modu ia automatikoan irensten dute janaria, kizi txikiez osatua eta elikagai eskasekoa izaten dena, eta sarritan ingurune homogeneoan era jarraituan hedatua. Makrofagoek, ostera, hautatu egiten dituzte aktiboki, ingurune
zabal eta heterogeneoan era diskretuan bakartutako harrapakinak.
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Animalia bat makrofagia ala mikrofagia barruan kokatu behar den erabakitzeko, elikagaiaren tamaina baino
garrantzitsuago, berba tekniko horien
etimologiak iradokitakoaren kontrara
beraz, janaria lortzeko bidea dugu irizpide. Ondoen, adibide-pare batek
azalduko digu hori. Balea animalia
mikrofagoa da, nahiz eta 5 cm-ko izkirak harrapatu ahoko bahearen iragazkian; amebak eta beste anitz bizidun
unizelular, ostera, makrofagoak dira,
janari--kiziak aktiboki bilatzen dituztenak. Bestalde, makrofagia/mikrofagia bikoteak ez du inolako korrespondentziarik herbiboria/karniboria bikotearekin.
Zer esanik ez, lehen hurrenkera horren ostetik, makrofago/mikrofago
kategoria horiek gehiago muga daitezke kasuistika osoa kontuan hartuz, eta
hortaz lexikoa nahikotxo korapilatu da. Horrela, animalia mikrofagoen artean ondokoak bereizten dira: iragazleak (suspentsiboroak), sedimentiboroak
(detritofagoak, iliofagoak eta geofagoak), eta kimukariak (= browser) eta larrekariak edo alhatzaileak (= grazer). Makrofagoen artean, batez ere, ehiztari eta
bizkarroiak aipatu ohi dira, eta bai nekrofagoak ere. Eskema berri horretan
gaudela, panda handia animalia mikrofagoa dela esango dugu, hain zuzen,
mikrofago kimukaria.
Beraz, ba, eta laburtuz, lehenagoko batean (1) panda karniboro herbiboroa
dela esan dugu, eta oraintsuago (2) panda handia karniboro mikrofago kimukaria dela. Besterik gabe ikusita, “norainoko anabasa!” pentsatuko luke edozeinek. Baina, harildu dugun kontakizunean berben azpiko kontzeptuak
banan-banan munarritu ditugu (edo horretan ahalegindu), eta hortaz, pentsatu gura dut kontua nahikoa argi lotu zaigula, edo ilunegi behintzat ez.
Badago, dena dela, aurreko hau guztia ilundu, lorrindu eta hondatzeko
modu erraza, txarto ulertutako etimologismotik-edo abiatuta. Horretarako
biderik eraginkorrenetako bat, kultur erroez osaturiko hitzak (bidenabar,
“karniboro”), itsu-itsuan, euskal harrobiko elementuez ekoitzitako suzedaneoez (demagun “haragijale”) ordeztea da, nire ustez. Horretaz konturatzeko eta adibide gisara, ikusi aurreko paragrafoko (1) eta (2) esapideak noraino
jator eta ganorabako bilakatu zaizkigun: (1) panda haragijale belarjalea da,
eta (2) panda handia haragijale txikijale kimukaria da.
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Australiako oihan epeletako koala (Phascolarctos
cinereus) foliboroa da.
Denbora gehiena eukalituetan igonda ematen du,
bertako hostoak karraskatuz. Izan ere, eukalitu-hostoak dira haren janari
nagusia: euren liseriketa
nekeza suertatzen da, eta
horretarako du 2,5 m-ko
heste-dibertikulua eta bai
bakterio-koloniak ere.
Gainera, lantzean behin
lurrera jaisten da, eta
hartxintxarrak irensten
ditu (= jokamolde litofagoa) hostoak hobeto eho
eta birrintzeko.
Arg. J.R. AIHARTZA
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25 Ajeak eta aje ez direnak
Azalpenak azalpen, irakurleak badaki kontu horren gainean bestelako iritziak
ere badaudena, eta, arrazoiak arrazoi, euskal harrobitiko neologismoak gurago dituzten autoreak ez dira falta, areago, gehiengoa osatzen dutela pentsatu izan dut inoiz. Dirudienez, antzeko zerbait sentitu zuen Gabriel Arestik,
eta ezin argiago adierazi zuen, gure letretako aro berria urratu zuen Harri
eta herri (1964) liburu mitikoaren poema batean:
Eztakit nola atrebitzen naizen
honela eskribitzera,
euskera klaro batean,
euskal garbi honetan.
Nik nahiago nuke,
egiaz diot,
holako hitz zakarrik
ez erabili,
ni ere garbi-zalea bainaiz,
hala esaten nion lehengo egunean
gure jakintsuari,
gure euskal berbo erromanizatu honetatik
erdal modu guztiak
sustraitik kendu,
nahiago nuke
iberiar eskrituran
eskribitu,
nahiago nioke
grekotik
hartu dugun
teknik hitz bakoitzari
euskal hitz egoki bat
kausitu,
eztadin honela
nirekin hasarra
inor,
eztezan inork
nigan
euskeraren kontrako gorrotorik
bila...
Baina hola gertatu da,
eta nik eztut kulparik.

Panda handiaren adibideaz baliatuz, maila teknikoraino igon nahi izan
diren euskal harrobitiko neologismo askoren desegokitasun semantikoa ager-

62

Panda handiarena

tarazten ahalegindu gara: azpimarratu egin dugu, neologismo horiei esleitu
zaien esangura teknikoaren eta “berez” duten esanguraren, hau da, hizkuntzaren senak dioskunaren arteko alde nabarmena. Ez dugu ahaztu behar kultur erroez eratutako hitz teknikoek hitzarmenezko esangura dutenik, eta ostera, gure harrobiko neologismoek “aldean” daroatenik euren buruaren definizioa. Eta aurreko azalpen luzeetan barrena ikusi dugunez, euskal elementuez
eratutako hitz berriek, sarritan, nekez betetzen dute ordeztu nahi duten teknolektoko hitzaren egitekoa. Areago, maiz arras desegokiak eta engainagarriak dira horretarako.
Gauza bera zioskun bere erara Zubiri-Manezaundik ere 1936an:
Ez dugu sekhulan griñarik izan Eskual herrian eraikitzeko haur-eskolak, ikhastetxeak, eskola nausiak: hots, gure mintzaira besteen lerroan ezartzeko yakhitate mota guzietan erdararen
herrunkerat helarazteko.
Bainan mail hortarat altxatzeko ezinbertzeko beharra litake gure mintzairan sarraraztea
greko-tik eta latin-etik behar diren hitz berriak bertze hitzkuntza guzietan egin duten bezala.
Eta hitz horiek, ene ustez, ez ditake tarrapatan eta tupustan eskuararat bihurtu, “uzkurtza” eta “urrutizkiña”, erreligioa eta telefonaren ordez bezala. Ez: aski da, oraikotz, hitz arrotzak “eskualduntzea” erran nahi dut, eskualdun eite poxi bat emaitea.
Bertzenaz izigarriko nahaskeria litake “química” edo holako zerbait ikhasteko... Ikhasliak
enhea litazke, etsituak bethikotz, beren buria erle kofoin bat bilhakaturik...

Baina, esan bezala, ez dago adostasunik puntu horretan. Ziurrenez, Ibon
Sarasolaren Euskara batuaren ajeak liburu eztabaidatua izango da, hemen
defendatu dugun bidearen antagonisten epitomea. Beste ikuspegi hori islatzeko-edo, pasarte batzuk ekarriko ditugu hona, karniboro hitzari dagozkionak, Sarasolaren liburutik (113-114 orr.):
karniboro. Hau ere, azken batean, esne desnatatuaren sindrome-aren erakusgarri bat besterik ez da. Zientzia arloan ezin omen da haragijale erabili, klase horretako animalia batzuk
ez baitira haragiz elikatzen. Egia esan, horrelako argudioek txundituta uzten naute.
Gehienetan filologo ustekoen eta, batez ere, ezertaz jabetzen ez diren “logikoen” ahotik entzuten ditut arrazoibide horiek. Horrela hasten bagara ez dago ezeri izenik ematerik:
ascensor/ascenseur direlakoak igotzeko eta jaisteko balio dutenez, ezin dira horrela deitu, submarino/sous-marin-ak, ibai eta aintziretan ere ibili daitezkeenez gero, bestela deitu behar
lirateke (ikus honetaz urpekuntzi sarrera), eta orobat gertatzen da ezagutzen ditugun gauza
gehienekin.
Muturrera jota, konturatu al zarete bizitza errealean, definizioz, ezin egon daitekeela,
esaterako, laukirik edo gauza karraturik, ez baitaiteke izan izadian lau aldeak berdin-berdin-berdinak dituen gauzarik? Eta zer diote gure filologo-logikoek flautez, gehienak zilarrezkoak
izanik, zurezko haize instrumentuetan sartzen direnak munduko hizkuntza guztietan? Proposatuko ote digute, hori dela eta, sailari maderena deitzea?
Karniboro ez da inondik ere nazioartekoa, eta gure artean kontrakoa esan bada ere, alemanez, karnivor-en estatusa, zientzian batez ere, oso badaezpadakoa da. Bestela ere, germa-
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niar eta eslabiar hizkuntzetan ez dago karniboro-ren arrastorik; denetan haragijale-ren ordaina erabiltzen da, jakintza arloan eta bestetan.
Bestalde, ez dut uste euskaldun batentzat haragijale, erdaldun batentzat carnívoro baino
“gardenagoa” denik, hots, ezin da gehiago harritu euskalduna patatak jaten dituen haragijaleak daudela jakitean, erdalduna zenbait carnívoro-k beste horrenbeste egiten dutela enteratzen denean baino. Bi hitzetan esateko, azken batean, hau besterik ez da gertatzen kontu
honetan: esne desnatatuaren sindrome-aren beste kasu baten aurrean gaudela.

Hau ez da, ez unea eta ez gunea kontrobertsia hori bere luze-sakonean
aztertzeko, baina, bizpahiru ohar gogorarazi nahi ditut, aipatutako gauza
batzuk argitu aldera.
Ezin dugu gure kontzientzia linguistiko bizia bortxatu. Esate baterako,
teorian eta hizkuntz maila batzuetarako onargarritzat jo ditzakegu haragijale eta belarjale, betiko adibideekin jarraituz. Geuk ere, Arestik bezala, “nahiago (ge)nioke... teknik hitz bakoitzari euskal hitz egoki bat kausitu”. Baina,
nahien duguna erabakita ere, esangura berriak kaltzadorez sarrarazita ere,
ume guztiek badakite foka egiatan arrainjalea dena (gu haragijalea dela esaten
tematu arren), edota panda eta koala hostojaleak direna (eta inolaz ere ez,
hurrenez hurren, haragijale edo belarjale).
Alde horretatik, guztiz argigarria da Ibon Sarasolaren hiztegiak berak
“haragijale” sarreran dioskuna:
haragijale. izond. eta iz. (1696). 1. Haragia jaten duena. Agindu hori haragijaleek hausten
dute. Giza haragijaleak. Ik. gizajale. 2. (*1916, 1962). Berezk. Animaliez mintzatuz, batez ere
haragiz elikatzen dena. Ik. haragizale. Ugaztun haragijaleak. Lehoia haragijalea da. Haragijaleak eta belarjaleak. - iz. (Pl.). Zool. Ugaztun haragijaleek osatzen duten ordena. Haragijaleen
hortz-haginak.

Kontura gaitezen, sarrera horretan adiera bi esleitu zaizkio haragijale
hitzari. Begi-bistakoa da lehenengo esangura, hitzak aldean baitarama bere
buruaren definizioa, hau da, guztiz tautologikoa da. Bigarren adierak bestelako azalpenak behar ditu, eta betetako espazioan erreparatuta, badirudi beraxe dela hitzaren esangura nagusia. Ez bide da horrela, ikusiko dugunez.
Joan gaitezen orain adiera bakoitzaren urteak miatzera. Lehen adiera, hau
da, hitzaren berezko esangura, jadanik 1696. urtean erabili zuen Atanasio
Belapeire zuberotarrak Catechima laburra idazteko: barau eta mehe-egunetarako elizak agindutakoa ez betetzeaz dihardu. Kontuan hartuta euskal literaturaren zer-nolakoa (alegia, katixima eta antzeko liburuen proportzioa), adiera horretarako asko eta asko erabili dela esango nuke, lan-hipotesi modura.
Horrenbestez, gure literaturako haragijalea ez da, izatez, karniboroa, barau-hauslea eta tripontzia baino. Gainera, idazle zaharrek bereiztuta adierazi
dute, Belapeirek bezalaxe: “Nork hausten dü manú haur eta zergatik da? Eri
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ezpadira, bi egún hoietan (ostiralian eta neskenegúnian) aragi ialek”.
Lehen adiera horren beste adibide bat ekarri gura dut, baina, idazlan “tekniko” batetik jasotakoa. Jatorrizko idazlana 1904koa da, eta Eskualdun Ona
aldizkarian argitaratu zen. Artikulu horretan, Jean Etxepare medikuak (oker
ez banago euskaraz eduki izan dugun lehen zientzi dibulgatzaileak) herri
batzuek duten nagusitasuna janaritik datorrela azaltzen du, autore ingeles
baten datuetan oinarrituta. Horrela delarik, “jale handiak, bana bertze, jale
ttipiagoa garaituko omen dautzu. Zenbatenaz ere hazkurri gehiago iresten
baitu batek, hanbatenaz gorago eginen du, bertzen gainetik, kukuruku.” Eta
gureari atxikiz, irakurri ondokoa:
Dio bertzalde gure anglesak: anitz jaten dautzutenen artean ere, haragi jaleak direla indarrez nausi. Bereziki haragi errea, bifteka, ogi zerra batzuekin; ez omen da deus halakorik. Bifteka-jale den populuak segurra omen du bertze guzien azpirat emaitea; hots edo zoin zeretan
aitzintzea orori.

Sarasolaren hiztegiko bigarren adieraren urtea ikusiz gero, zer da inplizituki aurkitu duguna? Ba, kultur erroez osaturiko “karniboro” nola edo hala
ordezteko, hiztegi bitan “haragijale” paratu dutela egile lotsor eta etxezaleek,
alegia, Lopez Mendizabalek eta Berak 1916an eta P. Muxikak 1965ean. Hau
da, nire ustez hitz horren bigarren adiera ez dator, idazleek “benetako” premia kontzeptuala eduki eta haragijale erabiltzetik, ez; aitzitik, erdara/euskara hiztegiak prestatzen ari direla, erdarazko hitz-zerrenda luzeei “euskarazko”
ordainak eman guran hiztegigileek haragijale proposatu dute etimologia
hutsez baliatuz, eta, jakina, geroko erabilera, urria izanda ere, bide horretara
hertsatu dute neurri handi batean.

Karniboro eta herbiboro,
eta antzeko terminoak
entzutean, modu ia automatikoan ornodunak
etortzen zaizkigu burura.
Hala ere, ornogabeen
mundu zabalean zoofagia
zein fitofagiaren adibide
berebizikoak daude, sarritan hain ezagun suertatzen ez badira ere.
Nolanahi dela, armiarma,
marisorgina edota irudiotako ehunzangoa eta txitxiburduntziaren larba
urtarra guztiz beldurgarriak dira, beste magnitude batekoak izan arren,
zorionez.
Arg: L. DANTART eta
A. ELOSEGI

Orain arte esandakoa ia hitzez hitz errepikatu ahal izango genuke, “karniboro” kendu eta horren ordez “herbiboro” terminoaz arituko bagina. Eta
adibide hori ere erabiliko dugu, baina ez horrenbeste gure argudiaketaren
nolakoa hobeto argitzearren, bestelako ñabardurak eransteko baino. Ikus
dezagun, bada, Sarasolaren hiztegiak zer dioskun:
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belarjale. izond. eta iz. (*1916, 1958). Abereez eta animaliez mintzatuz, batez ere belarrez elikatzen dena. Ardia, zaldia eta behia belarjaleak dira. Ugaztun belarjaleak. Belarjaleen
hortz-haginak.

Oraingo honetan esangura bakarrarekin dakar Sarasolaren hiztegiak, alegia, teknikoa izan nahi duen esangurarekin, soilik. Lehen agerpen-datan erreparatuta, eta haragijalearena gogoratuz, irakurlea dagoenekoz konturatuta
dago Lopez Mendizabal eta Beraren hiztegiari dagokiola, eta, zer esanik ez,
hemen ere esan beharko dugu hitza ez doakiola inolako premia kontzeptuali, erdararen ordain “jatorra” eman beharrari baino. Bestalde, termino horren
literatur tradiziorik ez agertzea itxaroteko modukoa dela pentsatuko du baten
batek, izan ere, elizak, okelari buruz bai baina belarrak direla-eta ez baitu ezer
agindu. Hala ere, Sarasolak arakatutako laginean agertu ez arren, badago
“belarjale” horren testigantza zaharrik. Ikusi ondoko paragrafoan, Bazilio
Joanategik 1891n zelan deskribatu digun “bontzu” bat-edo, Txinako berriak
liburuan:
Joan den egunean jin zitzautan Tao-che deithu gizon bat berenaz belhar-jale edo barur-egilea. Makhila bat eskuan bazabilan aspaldiko urtheetan, harat eta hunat, aberats ala pobre,
gazte ala zahar orori erraiten zeiela egin zezaten barur eta othoitz.
Badira Txinako lurretan beren burutarik horrela predikazale egiten direnak. (39 orr.)

Esan gabe doa, Joanategiren belarjalea ez da herbiboroa belarrez-eta elikatu arren, Belapeire edota Etxepareren haragijalea karniboroa izan ez den
modu berean. Eta, orohar, euskal tradizio idatzian nekez aurkituko dugu
egungo teknolektoetarako berba baliotsurik, ez dugu-eta literatura tekniko
idatzirik eduki. Haltzari ez eska fruiturik. Ez eguerdian ilargi bila joan.
Tamalez, gure literaturak ez du gai teknikoak lantzeko eta horiei dagozkien
kontzeptuak eta, beraz, terminoak, erabiltzeko inolako beharrik izan. Halako batean hiztegietan agertu dira horrelako hitzak, bat-batean kasik, bide etimologikotik abiatuta eratu direlarik. Baina, premia kontzeptuala eta bide etimologikoa elkarren kontra joan dira eta joan doaz, lehenengoaren kalterako.
Horixe atzeman daiteke behintzat. Esate baterako, euskarazko hiztegietan ez
da zaila aurkitzea modu honetako parekaketak: carnívoro=haragijale; zoófago=animalijale; herbívoro=belarjale; fitófago=landarejale. Ez dago esan beharrik,
parekaketa hauek etimologikoak dira zeharo, zeren-eta, gorago aipatua izan
denez, karniboria eta zoofagia edota herbiboria eta fitofagia elkarren sinonimoak direlarik, kontzeptu bakoitzeko “euskarazko” ordain bakarra nahikoa
eta sobera edukiko baikenuke. Haragijale eta belarjale, kito. Zergatik ez da
horrela gertatu? Hiztegietan zergatik agertzen dira laurak? Etimologiak itsututa ibili garelako, adigaiak ikusi ezinik.
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26 Euskara garbia eta euskara bastarta
Orainokoan konturatu garenez, kultur erroez osaturiko hitzen aurrean jokatzeko ikuspegi bi daude, aukera bi, eta ondorioz, egiteko modu desberdin bi.
Igone Zabala gure lagun maratza eredu garbizaleaz eta eredu maileguzaleaz
mintzo da egiteko modu bi horiek karakterizatu eta izendatzeko orduan, eta
bataren edo bestearen aukera arrazoi estetikoetan oinarritua dela diosku.
Horrenbestez, irakurleak argi eta garbi ikusi duenez, guk “eredu maileguzalearen” alde egin dugu behin eta berriro. Edozelan ere, ez gatoz bat Igonerekin ez izendapenean, eta ez gure aukerarako “estetikan” oinarritu izatean.
Hasteko, gurago nuke, esate baterako, “eredu kulturazalea”, “eredu klasikozalea”, “eredu kategorizatzailea”, “eredu jasoa”, “eredu landua”, “eredu
letraduna” edo horrelako beste edozein izenez aipatuta ikustea, etiketa horiek
positibotzat jotzen baitira. Ostera, “maileguzale” horrek bestelako ideiak bizkortzen ditu gogoan era subliminal batez: “mordoilozale”, “erdarazale”...
edota, kontua muturreraino eramanez, “eskuara bastarta, oro erdararat itzulia, gure hizkuntza ederraren irudipen zerbait beizik ez duena”, Jean Pierre
Arbelbideren moduan esanez. Hau da, “eredu maileguzale” izendapenak neurri batean estigmatizatu egiten du izendatua; konnotazio negatiboz kutsatzen
du aukera hori, eta de facto bestearen alde egiten du. Gabriel Arestirena berriro hona aldatuz, “...eztezan inork nigan euskeraren kontrako gorrotorik
bila...”.
Alabaina, “eredu maileguzale” izendapena konnotatua ez ezik, desegokia
ere bada, badago-eta oso garbizalea izandako idazlerik aldi berean kultur
erroez osaturiko hitzen erabiltzailea eta defendatzailea izan denik. Jakina,
Jean Etxepare medikua ekarri gura dut atzera ere. Aita Lafittek dioskunez,
Jean Etxepare “izkiriatzaile gaitza” zen, “hizkuntza gurbil, xuxen eta aberatsekoa”; “Etxepare jauna laster jarri zen euskara garbiari; hainitzak ere badaude ez ote zuenetz azkenean garbiegi.” Ba, hala ere, 1933an, hau da, bere aldirik garbizaleenean ondokoa idatzi zuen Eskualduna aldizkarian, “Gauzen izenak” izenburu iradokorraren azpian:
Abere ala jende, oro kotsa ditzazken gaitz galgarriari euskarazko izen baten emaitea nahi
lukete zonbaitek. Hortako, hitz berri baten moldatzera lagozke gogotik.
Guri lan alferra litzaguke, osoki alferra. Ez bakarrik Frantzian, bainan oraino munduko
bertze eskualde guzietan izen bera –edo bertsua– du aspaldikoan gaitz horrek: tuberculose.
Bertze guziek bezala zendako ez ginuke behar deitu guk?
Orotan berdin ari den gaitzari orotan izen beraren emaitea, badea deus zuzenagorik, deus
garbiagorik? Elgarren adibide hoberik nun ginuke?
Hemen gaindi, asko tokitan gaitz ustela deitzen baitute, hizkuntza hori maletegia zaiku,
hanitzen buruarentzat nahaskorra. Bertze zonbat gaitz ustel –edo ustelagoak– etzaizko aiher
bai gizonari, bai abereari?
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Argi dagoenez, oso kontraesankor suertatzen da Jean Etxepare medikua
“eredu maileguzale” baitan kokatu beharra. Alegia, eredua ez da maileguzalea, inondik ere.
Beste aldetik, ez gaituzte arrazoi estetikoek bultzatu egindako aukera
egitera, eta izatekotan, oso hein txikian izango da, maila arbuiagarrian ia.
Benetako irizpideak azalpenean zehar garandu ditut, eta, erakusten ahalegindu naizenez, nozio eta denominazio arteko erlazio biunibokoari dagozkio. Azken saio bat egingo dut hartutako hautu linguistikoaren ondadea
adierazi nahian. Horretarako, Ibon Sarasolaren aspaldiko testu batetik
(1978) paragrafo bat aldatuko dut hona, era erraz batez argitzen baititu
orain arte esku artean ibili ditugun zenbait kontu. Izatez, testu hori Jakin
aldizkarian argitaraturiko liburu-kritika bat da, orduan plazaratutako eta
intera batean gure eskola nagusi izandako Euskal hiztegi modernoari egindakoa. Hainbat ideia jaso nituen kritika horretatik eta, golkoan gorderik,
gerora aplikatu ere egin ditut jaiera handiz. Delako paragrafoak honelaxe
diosku bere osotasunean:
Gauzak horrela, hurrengo lerroak areago dira egoera baten kritika, zuzenki hiztegiarena baino. Bego aldez aurretiko ohar hau. Euskal Hiztegi Modernoa-n hitzen ordez, eta hitzak
balira bezala, sintagma osoak ematen zaizkigu, hau da, hitzaren parafrasiak, eta hori arriskutsua iruditzen zait. Beste hitz batzuetaz, kaltegarria iruditzen zait euskararen aurrerabiderako (epe luzerako lan batetan pentsatuz batez ere) Hiztegi Modernoa-k (eta, oro har,
gure hizkuntzak) agertzen duen joera sintetikoa, gainerako kultur hizkuntzen analitikoaren
ondoan: eskilamihi juntu idatzirik, ez dugu inor enganiatzen: hor, egiatan, zera egin da:
mihi hitzari adiera berri bat, “badajo”, ematea. Eta hobe gauza horrela geratu balitz, eta
“badajo”n mihi (eta ez kanpanmihi, eskilamihi) jarri balitz; “eskila handiaren eskilamihia
erori da”ren ordez “eskila handiaren mihia erori da” izango genukeen eta alde guztietatik
irabaziz aterako ginatekeen. Euskal Hiztegi Modernoari jarraikiz, “hainbat bizilagun bizi
den bizilekuaren bizikondizioak” eta horrelako enjendroak atera daitezke. Hildo berean,
bizkarrezurdun hitzaren euskal definizioa (eta inoiz euskal hitzen euskal definizioa eman
beharko dugula uste dut) ematean, “bizkarrean hezurra duena” edo horrelako zerbait eman
beharko litzateke, hau da, tautologia bat, “el caballoblancodesantiago es el caballo blanco de
Santiago” esango bagenu bezala. Horrela ezin daiteke kultur hizkuntza bat presta.

Horrela ezin da(iteke) kultur hizkuntza bat presta: haragijale eta kideko
guztiak tautologikoak dira, Santiagorenzaldizuriak dira (eta, inoiz, zaldilarrukidekoak izatera irits daitezke). Horretaz jabetuta daude, antza, ingelesdunak, izan ere, euren testu teknikoetan flesh-eating (= haragi-jale) edota
meat-eating (= okela-jale) modukoak aurkituko dituzu sarri askotan, parra-parra batzuetan hizkuntz mailaren arabera, baina, ez dituzu inolako hiztegitan topatuko hitz horiek. Alferrik arituko zara bilaketa horretan: ingeles-hiztegi arruntek zein teknikoek ez dituzte jaso, tautologikoak baitira, hau
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da, aldean daramate definizioa: self-explanatory dira euron hizkuntzan. Eta
hor ere, ez da estetika izango bazterketa horren arrazoia, egokitzen ez direla baino.
Nire ustez, eta alorraz aldatuta, Joseba Sarrionandiak ere, kezka estetiko
hutsaz haratago bestelako kontuak zeuzkan gogoan, Hitzen ondoeza hiztegi
pertsonala ondu zuenean. Edozelan ere, ez gara hemen literatur lan horren
iruzkinean murgilduko.
Dagoenekoz irakurle batek baino gehiegok pentsatu du ea zertara datorren orain arteko parraplada luzea zorioneko haragijale hori dela-eta. Kontuak, baina, badauka bere garrantzia. Izan ere, orain arteko eztabaida ia osoa
haragijale horren inguruan ehundu dugun arren, pentsatu egin behar dugu,
haragijale hori izeberg ikaragarri handi baten goi-erpina dela, alegia, hizkera teknikoek darabilten lexikoan kultur erroez osaturiko multzo hondogabearena. Beraz, haragijale terminoaren ekidinezintasuna onartuko balitz, eredu
horretatik abiatuz, berba-zaparrada barik (eztabaidan zehar aipatu ditugun
adibideak euri-tanta batzuk besterik ez dira-eta) dilubio lexikala mugituko
litzateke.
Zehaztasunaren gaitzak jota egon naiteke, edo, beharbada, sindrome laktiko ilunen baten eraginpeko egoera patologikoan, nire dieta haragizalea
dela-eta, txerriki-jalea batik bat; baina, edozelan ere, arazoa ezin da ti-ta garbitu amen batean, egin (nahi) izan denez. Eztabaida patxadatsua eta ebazpen
umotua beharko lituzke.

27 Pandaren erpuruarena
Panda handiarekin hasi eta handik lasterrera, dituen ezaugarri morfologiko
nagusiak banaka deskribatzen gelditu gara, baina, han ez dugu bere berezitasunik apartekoena zerrendatu. Eta osteko orrialde-erreskada honetan ere irakurleak ez du ezertxo aurkitu panda handiaren gainean ezagunen suertatuko
zaion egitura dela-eta. Honezkero etsita egongo da, eta, ziur aski, galdetzen:
non demontre dago, ba, pandaren erpuruarena?
Dudarik gabe, gehienontzat oso ezaguna izango da Pandaren erpurua (The
Panda’s Thumb: Reflections in Natural History. 1980) izenburua, eta baten batek
are eta liburua ere irakurrita edukiko du. Areago; behin holako bat irakurriz
gero, harrapatu egiten zaitu, eta bat leidu duenak, ia seguru, egilearen gainerako gehienak ere disfrutatu ditu. “Klubekoa” izanen da! Izan ere, paradigmatikoa da, Stephen Jay Gould paleontologo eta pentsalari estatubatuarrak idatzi duen dibulgazio-liburuen sorta. Gould-ek zientziaren eta
eboluzioaren mundu harrigarria arakatu eta deskribatu du irakurle ez-espe-
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Pandaren eskuko atzamarrak bost barik sei dira.
Izan ere, pandari eskumuturreko hezur sesamoide
erradiala "erpuru" bihurtu
zaio, eta hortaz, ohiko
bostez gainera beste bat
irabazi du, banbua jateko
orduan oso erabilgarri
suertatuko zaiona.
Benetakoa ez den erpuru
hori maisuki erabili izan
du Stephen Jay Gould
zientzi dibulgatzaile estatubatuarrak eboluzioaren
nolakoa adierazteko.
Arg. M. ORONOS

zializatuarentzat, horretarako idazkera entretenigarri eta imitaezina erabiliz.
Arrakasta handiko idazle emankorra da Stephen Jay Gould, dozenatik gora
dibulgazio-liburu plazaratu dituena, eta baita hainbat sari jaso. Lortutako
oihartzun horren seinale lirateke euskaraz argitaratu zaizkion, bai Eboluzioari buruzko gogoetak (panda hartzaren erpurua), arestian aipatu dugun liburuaren erdipurdiko bertsioa, eta baita oraintsu kaleratutako Bai bizi zoragarria!
(Wonderful life).
Sarritan, eboluzioari buruzko testuetan-eta adaptazioaren gaineko
azalpenak emateko orduan, adaptazioa diseinu-perfektotasunarekin
parekatzen da. Esate baterako, begia
ikusteko organo gaindiezina da, eta
pentsa liteke (eta sarritan azaldu ere
horrela egin da) baten batek diseinatua dela, erlojua denbora neurtzeko diseinatua izan den modu beretsuan. Gould ez dator bat iritzi
horrekin (Darwin bera ere ez zegoen ados, bide batez esateko), eta
Pandaren erpurua liburuan modu
ezinago argian erakusten du, eboluzioak bide oso gorabeheratsua segitu izan duela adaptazio “perfektoak”
eskuratzeko, inolako diseinurik edo
aldez aurreko planik gabe. Hain
zuzen, liburua irakurriz eboluzioa
brikolatzaile kaskar baten lana litzatekeela ondorioztatuko dugu, eta ez, ostera, inola ere ez, ingeniari edo diseinatzaile (edo Jainko) orojakileren baten
emaitza akasbakoa.
Harvard Unibertsitateko paleontologo ospetsuak liburu horren izenburuan dioenez, panda handiak orkoloa dauka, hots, erpurua dauka, eta banbua
manipulatzeko erabiltzen du. Ondokoa ere badiosku:
... Horrek nahastuta utzi ninduen. Nik ikasita neukan, gizakiaren arrakastaren funtsezko
arrazoien artean erpuru aurkari eta trebe bat edukitzea egon zela. Guk gorde egin genuen, eta
are eta handiagotu ere, gure arbaso primateen malgutasun garrantzitsu hori, nahiz eta ugaztun gehienek baztertu egin zuten, euren hatzak espezializatzean. Esaterako, karniboroek lasterka egiten dute, sastatu eta zarrastatu. Etxeko katuak burutik eragingo nau, bai, baina egundo ez du makinaz idatziko, ez pianoa joko.
Halandaze, pandaren gainerako atzamarrak zenbatu nituen, eta ezusteko handiagoa hartu nuen: bost ziren, ez lau. “Erpurua”, apika, bere aldetik garatutako seigarren hatza ote da?

70

Panda handiarena

Eta behin galdera luzatu eta gero, ihardespena luze barik eskaintzen digu:
Pandaren “erpurua” ez da, anatomiaren ikuspegitik, hatz bat. Izatez, sesamoide erradial
deritzon hezur batez eratuta dago, normalean eskumuturraren osagai txiki bat izaten dena.
Pandetan sesamoide erradiala ikaragarriro handiagotuta dago eta bai ere benetako atzamarren hezur metapodialak bezain luze izateraino luzatuta, ia. Sesamoide erradiala eskuaren
kuxin baten azpian dago; bost atzamarrak esku-ahurraren kuxinaren aldamioak dira. Kuxin
biak ildo azal batek bananduta daude bata bestetik, eta ildo hori da banbu-zurtoinentzako
gidaria.
Pandaren erpurua, zurruntasuna lortzeko, hezurraz ez ezik, muskuluez ere hornituta
dago, beharrezko zalutasuna eman aldera. Muskulu horiek, sesamoide erradiala bera bezalaxe, ez ziren de novo agertu (...) lehenagoko osagaiak dira, baina, funtzio berrirako birmoldatuak.

Horrenbestez, panda handiaren erpuru sesamoideoa egitura konplexua da,
hezur baten hazkunde galantaz eta muskulaturaren egokitzapenaz gauzatua.
Areago, Gould-ek luzatu bezala, sesamoide erradial hipertrofiatu hori, aldaketa genetiko ñimiño baten ondorioa izan zitekeen.
Eta pandaren erpurua abiapuntutzat hartuta, Stephen Jay Gould-ek eboluzioaren ulerkera ortodoxoaren gain (edo aldamenean, berdin da) ulerkera
heterodoxoa azalduko digu. Alegia, orain arteko ortodoxiak fenomeno gradual gisara ikusi du eboluzioa, hau da, mutazioek aldaketa fenotipiko txikiak
sorrarazten dituzte, eta nahikoa denbora utziz gero (aldaketa txiki asko
suerta daitezen) horien batuketak
aldaketa morfologiko drastikoa ekar
lezake. Interpretazio gradualistiko
horren barruan denbora da erabakiorra, aldaketa handiei bidea emateko.
Ostera, Gould-ek plazaratu eta
bultzatu duen ulerkera berriaren arabera, aldaketa genotipiko txikiek,
bat-batean kasik, saltoka, aldaketa
fenotipiko bortitzak eragingo dituzte, eta “munstro itxaropentsuak”
hezurmamituko. Edo beste era batera, beharbada larregi sinplifikatuz,
honela adieraz dezakegu: hartza,
behinola, munstro itxaropentsu bilakatu zen berehalakoan, eta, erpurua
eta osterantzeko xelebrekeria batzuk
zeuzkan munstroa moldagarri suer-
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Irudi honetako protagonista Armand David
dugu. Argazkia Moupin
printzerrian egindako
egonaldiari dagokio.
Zalantzarik gabe gero eta
bereiztezinago bihurtzen
ari da korritzen ari den
lurraldeetako biztanleekiko. Jakina, hori abantaila
handia zen.
Arg. ARTXIBOKOA
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tatu zen mundu errealean. Aldaketa-prozesu horretarako, zer esanik ez, bestelako mekanismo asko behar dira (gene erregulatzaileak, heterokronia, alometria, eta beste mila eta bat), hemen aletu ezin ditugunak.
Xehetasunak xehetasun, badago azpimarratu gura dudan kontu bat. Darwinekin batera biziaren ikerketak paradigmaz aldatu zuen: fixista izan zen
ordura arteko paradigma, eta perspektiba horrekin bizidunak mudaezinak
bailiren ulertzen ziren. Darwinek paradigma fixista irauli, eta paradigma eboluzionista gailendu zuen. Ba, aurreko pasartean esan bezala, Pandaren erpuruak eboluzionismoaren baitan paradigmaz aldatzen ari garela ezin argiago
irakatsi digu: eboluzionismo gradualistatik eboluzionismo saltazionistarantz
joan da fenomenoak ulertzeko marko teorikoa. Pentsaera-aldaketa drastiko
horien azalpenaren abiapuntuan panda handia jarri du Gould-ek. Baina,
zelangoak diren kontuak. Pandaren aitak ere bizi izan zuen Darwinek ekarri
zuen paradigma-aldaketa, eta bai onartu ere. Txinatik itzulitakoan, Darwinen
liburuak irakurri eta sakonki hausnartu zituen Armand Davidek, eta eboluzionista bihurtu zitzaigun. Baina geroago tiratuko dugu hari horretatik.
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28 Panda gorriaren aurkikundea dela-eta
Moupin printzerria benetako lur promestua izan zen Armand Davidentzat.
Alabaina, Sichuan probintziako Chengdu hiriburutik Moupin printzerrirantz
irtetzeko bezperan (alegia, 1869ko otsailaren 21ean), ondokoa idatzi zuen
bere egunkarian:
Oso lanpetuta nabil nire hatu guztiak prestatzen biharkoan partitzeko, eta, Jainkoa lagun,
Moupinen urtebetez egoteko, lur promestu horretan, non mundu guztiak gauza harrigarriak
agindu baitizkit. Baina, aitortu behar dut ez nagoela irrika gorrian, jakin baitakit zenbat aldiz
tronpatu naizen txinatarren promesekin.

Gorago aipatu dugunez,
martxoaren batean iritsi
zen printzerrira eta, besteak beste, dagoenekoz 23an
eskuratu zuen lehen panda
handia eta apirilaren 1ean
bigarrena.
Ba, apirilaren 6an ehiztariek “chan-tché-oua edo
Panda” eroan zioten beste
hainbat animaliaren artean. Armand Davidek dioskunez, “panda, animalia interesgarri eta jadanik Himalaiatik ezaguna, behinola arras arrunta zen baso hauetan; orain arraroa da”. Jakina, oraingo hone-
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Panda gorriaren aurkikundea kontu nahasia da, eta,
normalean Hardwicke
jeneral britainiarrari esleitzen bazaio ere, ez dago
argi ea benetako aurkitzailea bera ala Nathaniel
Wallich botanikari daniarra izan zen. Wallich
Kalkutako Jardin
Botanikoko zuzendaria
izan zen, eta zenbait ibilaldi egin zituen Nepal aldetik landareak biltzeko.
Hori dela-eta, litekeena da
Wallich izatea, Hardwicke
jeneralak Ingalaterrara eramandako "Himalaiako
azeriaren" benetako aurkitzailea. Izan ere, Wallichek berberak bidali zizkion
hainbat animalia Frédéric
Cuvier-i, tartean
"Himalaiako azeria", berorrek espeziearen deskribapen formala egiteko baliatu zuena.
Arg. ARTXIBOKOA
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tan panda handia barik Armand Davidek panda gorria bildu du, ordurako
zientziarako formalki deskribatuta zegoena. Hurrengo egunean beste panda
gorri bat lortu zioten, bizirik. Urdaila hostoz beterik aurkitu zion.
Panda gorriaren lehen aipamen idatzia XIII. mendekoa da, Chou dinastiako pergamino batean, baina, sei mende geroago arte ez zen europarrentzako ezagun bihurtu. Uste denez, panda gorriaren aurkitzailea Thomas
Hardwicke jenerala izan zen, Indiako esploradore britainiarretako bat, zeinak Himalaiako mendietan topatu baitzuen 1821ean, Nepalen. Edozelan
ere, Hardwicke luzatu egin zen bere aurkikundeen berri argitaratzen, eta
bien bitartean panda gorriaren aleren bat Parisera iritsi zen, Frédéric
Cuvier-engana, eta berorrek deskribatu zuen espezie berria eta bai bataiatu
ere, eta horrela delarik, Ailurus fulgens F.G. Cuvier, 1825 dugu panda gorriaren izen taxonomiko formala. Frédéric Cuvier-ek panda gorria “ugaztun
bizien arteko politenetakotzat” jo zuen. Frédéric Cuvier-ek bostehun bat
espezie berri izendatu zituen denetara; Georges Cuvier paleontologo ospetsuaren anaia zen.
Berrogeita hamar urtez Ailurus fulgens izan zen “panda” huts-hutsean. Izen
arrunt hori, Hardwicke jeneralaren arabera Nepalen erabiltzen zen poonya
izenetik ei dator, ingelesez “panda” bilakatu zelarik. Orduan, 1869an Armand
Davidek paé-shioung delakoa aurkitu zuenetik, itxuraz pandaren oso antzekoa
zena, Armand Davidek topatutakoari “panda handi” edota “panda erraldoi”
esaten zaio, eta Ailurus fulgens “panda gorri” edota “panda txiki” bihurtu da.

29 Zenbait ohar panda gorriaren gainean

Panda gorria animalia
gauekoa edota ilunabarrekoa da, eguna lotan ematen duena, zuhaitzetako
adaburuetan. Oso igokari
ona izan arren, batez ere
lurrean elikatzen da:
banbu-kimuak, belarrak,
sustraiak, fruituak eta
ezkurrak jaten ditu, eta
lantzean behin zomorroak, arrautzak, txoritxoak
zein karraskari txikiak.
Arg. A. ELOSEGI

Luzaroan oso datu gutxi eduki ditugu panda gorriaren gainean. Izan ere, gaur
egun dagoen informazio gehiena azken hogei urteotan lortu da, eta hori, zooetan burututako ikerketen bidez. Lehen landa-lanak 1990eko hamarkadan
egin dira, eta espeziearen egoera kezkagarria egiaztatzeko
balio izan dute, beste kasu
askotan bezala.
Panda gorria panda handia baino askoz txikiagoa da, eta
tamainaz eta itxuraz mapatxea
dirudi. Izatez, etxeko katua baino pixkatxo bat handiagoa da,
pisuz 3,7-6,2 kg-koa, eta kolorez gorri herdoildua; buztan
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luzea du zuri-beltzez zirrindatua, sudur motz zuria, eta “malko-ildo” ilunak.
Ez dago ar eta emeen arteko dimorfismo nabarmenik.
Panda gorriak Himalaia inguruko mendietako baso epeletan baino ez dira
bizi: mendebaldeko Nepalen eta Sikkim-en, Bhutan-en, hego-ekialdeko
Tibeten, ipar-ekialdeko India eta iparraldeko Birmanian, eta Txinako hego-mendebaldeko mendietan (Sichuan, Yunnan eta Shaanxi probintzietan).
Normalean subespezie bi onartzen dira: bata, Ailurus fulgens fulgens, aipatu
dugun esparruaren mendebaldean aurkitzen da; bestea, Ailurus fulgens slyani,
lehenengoa baino apur bat handiagoa da, eta eremuaren ekialdean bizi da.
Nolanahi, panda gorriaren habitata gune subalpetarrean kokatuta dago,
2800-3900 m-ko altueretan, urtean zehar tenperatura-aldaketa txikia dutenetan. Urtaroko montzoiek izei, zuhaitz hostogalkor eta errododendroen
baso mistoa ahalbidetzen dute, eta bertako oihanpean banbua hazten da.
Hain zuzen ere, banbu hori da panda gorriaren hazkurri ia bakarra. Beraz,
ba, panda gorriaren banaketa geografikoak milaka kilometro kuadro besarkatu arren, benetako habitata oso zirrinda ekologiko estu eta hauskorrean
datza.
Berriro ere, berez oso balio energetiko txikikoa den banbua agertu zaigu
dietaren osagai nagusi gisa. Eta panda handiaren eta panda gorriaren dieta,
egia esateko, oso ezohikoa da ugaztunen artean, zeren, beroriez gainera, banbu-sagu bi soilik (bata Txinan, bestea Brasilen), eta Madagaskarreko hiru
lemure txiki baitira banbujale derrigorrezkoak.
Antza denez, panda gorria aspaldian moldatu zen banbua jatera, orain 25-5
milioi urte; horixe da, behintzat, fosilen azterketatik konkluditu dena. Panda
handiaren kasuan bezala, dieta-espezializazio horrek ondorio drastikoak ekarri dizkio panda gorriari: hortzeria guztiz moldatuta dago, baina osteko liseri-hodia ez; horrenbestez, banbua sei orduz liseritu eta gero, panda gorriak
haren energiaren 25% baino ez du lortuko. Hori dela-eta, panda gorriak
hamahiru ordu emango ditu egunean banbua bilatzen eta jaten. Gainera,
panda handiak ez bezala, panda gorriak oso-oso selektiboak dira, eta hostorik samurrenez bakarrik elikatzen direlarik, ondo baino hobeto mamurtzen
dituzte.
Jakina, elikaduraren nolakoak ugalketa eragingo du. Ugalketa oso karua
da energetikoki, eta hori dela-eta panda gorria udaberri berantean eta udan
ugaltzen da, hain justu, banburik samurren eta liserigarriena dagoenean eta
tenperaturak ere egokien direnean. Batez beste kume bi egiten dituzte. Ernaldia 135 egunekoa izaten da: oso luzea tamaina horretako animalia batentzat.
Kumeek urtebete ematen dute amarekin; izan ere, hamabi hilabeterekin lortzen dute helduaren neurria, eta hamazortzirekin heldutasun sexuala. Batez
beste zortzi edo hamar urteko bizitza-iraupena dute, hamalauraino irits
badaitezke ere.
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Panda gorriak animalia bakartiak dira. Panda eme baten bizi-eremua 2,5
km2-koa izan ohi da, eta arrarena halako bi. Adituek diotenez, bizi-eremuak
arras handiak dira tamaina horretako animalientzat. Alabaina, eta energia
aurrezteko-edo, panda gorriek oso astiro zeharkatzen dute bizi-eremua, eguneko 200-300 m ibiltzen baitira; hilabetean eremuaren laurdena erabiltzen
dute.

30 Panda gorriaren ahaidetasun eztabaidatua

Karniboro prozionidoen
taldean Ameriketako
dozena-erdi espezie bildu
dira. Prozionidorik ezagunena mapatxea da
(Procyon lotor). Mapatxea
Kanadako hegoaldetik
Hegoamerikako iparralderaino zabalduta dago, eta
zuhaiztietan bizi da.
Mapatxeak omniboroak
dira eta ia edozer jaten
dute: artoa, intxaurrak,
fruta, karramarroak,
zomorroak, igelak, arrainak, muskuiluak, arrautzak. Jakina, mapatxearen
dieta urtaroaren eta
latitudearen araberakoa
izaten da.
Arg. ARTXIBOKOA

Panda handiaz mintzatu garenean aipatu dugu panda izeneko espezie bien
arteko ahaidetasunaren inguruko eztabaida sutsua, eta baita ondoriozko kokapen taxonomikoaren gainekoa ere.
Han esan dugunez, autoreen arabera gutxienez familia-mailako taxon bi
eta gehienez lau beharko lirateke animalia horiek ganoraz sailkatzeko. Autore batzuen ustez, panda handia hartzekin estuki lotuta dago, eta beraz, Ursidae familiako kidea da; era berean, panda gorria mapatxearen ahaide hurbila da, eta Procyonidae familian kokatu beharko genuke. Alabaina, beste zenbait autoreren aburuz, ostera, panda
handia eta panda gorria elkarren artean daude kidetuago, hartzekin edo
mapatxeekin baino; iritzi horren haritik, Ailuridae familia eratu da panda-espezie biak biltzeko. Azken ikuspegi
batetik, hartzak Ursidae familian sailkatuta daude, mapatxeak Procyonidae
familian, panda gorria bera bakarrik
Ailuridae familian, eta panda handia Ailuropodidae familian; jakina, ikuspegi horrek elkarren arteko distantzia ebolutiboak handi samarrak direla onartzen du inplizituki.
Panda gorria mapatxeekin batera, eta modu berean panda handia hartzekin sailkatzeko, morfologiazko eta jokabidezko ezaugarriak erabili izan dira.
Edozelan ere, delako antz horiek ez dira sinesgarri aditu guztientzat. Eta ildo
horretatik, panda gorriaren eta panda handiaren arteko antz bakarrak dieta
eta habitata dira, alegia, guztiz zirkunstantzialak eta, beraz, ez adostasun osokoak; modu berean, aditu gehienen ustez panda gorria nekez sar daiteke prozionidoen taldean, zeren mapatxea, koatia, olingoa, kinkajua eta kakomistela, hau da, egungo prozionidoak, Mundu Berrian banatuta baitaude.
Aurreko egoera eztabaidatsu hori argitzekotan, azterketa molekularretara
jo da, ea inplikaturiko espezieen arteko harreman filogenetikoak zeintzuk

76

Panda gorriarena

diren finkatzeko, eta horretarako DNA-hibridazioak, albuminen arteko distantzia immunologikoak, isozimen arteko distantzia genetikoak, kariotipoak
eta beste erabili dira. Lortutako emaitzak “erloju molekularraren” hipotesiaren baitan interpretatu dira. Hipotesi horrek onartzen du, espezie baten
material genetikoa zorizko mutazioez etengabe aldatuz doala, eta hurrengo
belaunaldietara pasatzen dela. Denboran zehar mutazio horiek metatu egiten
direnez, orduan, espezie bik DNAren nukleotidoen sekuentzian erakusten
duten distantziak, espezie bien arteko ahaidetasun-graduaren neurria iradokiko digu. Areago, erloju molekularraren hipotesiak, espezie bi arbaso komun
batetik noiz abarkatu diren kalkulatzea ahalbidetuko du hein batean.
Ikerketa horien ondorioen arabera, badirudi hartzaren eta mapatxearen
familiak duela 30-50 milioi urte bereizi zirela. Panda handiaren arbasoa hartzen leinutik sortu zen, orain 18-25 milioi urte. Bide beretik, panda gorriaren
arbasoa mapatxeen leinutik abiatu zen, hartzak eta mapatxeak bereizi eta handik denbora laburrera.
Emaitza horiek kontrastatzeko asmoz, proteina-elektroforesiak burutu
dira, eta, antza, aurreko emaitzak egiaztatu dituzte neurri handi batean. Hau
da, sailkapeneranzko jauzia berriro eginez, lau familietako eskema onar daiteke gutxi gorabehera, baina, enbor beretik datozelarik, batetik, Procyonidae (mapatxeak) eta Ailuridae (panda gorria) adar filogenetiko berekoak direla, eta bestalde, Ursidae (hartzak) eta Ailuropodidae (panda handia) beste adar
batekoak direla. Beraz, izen bera eduki arren, ez dirudi panda handia eta panda gorria ahaide estuak direnik.

31 Panda gorriaren kontserbazio-egoera
Panda gorria arriskuan dago. Ez da kopurua ezagutzen, baina, Nepalen ehuneko gutxi batzuk bizi ei dira, eta Txinan 5000-6000 inguru. Oraintsu burututako landa-ikerketen arabera, panda gorriak murrizten ari dira banaketa
geografiko osoan.
Habitat-galera da panda gorriaren etsai nagusia. Bai Nepalen eta bai Txinan giza populazioek gorantz egin dute abiada bizian, eta era berean basoek
beherantz. Are eta parke nazional eta natur erreserbetan ere, abeltzaintzak
eta zur-ekoizpenak eragin bortitza eduki dute panda gorriaren habitatean.
Halaber, txakurrek pandakumeak hiltzen dituzte, eta isileko ehiztariek panda
helduak, larrutarako zein zooetarako.
Panda gorriaren kontserbazio-egoeraren daturik zehatzenak, Nepalgo
Langtang Parke Nazionalean lortu dira. Langtang Parke Nazionalak 1710
km2 besarkatzen ditu, eta bertan mendi-ekosistema oso hauskorra babestu
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nahi izan da, panda gorriarentzat eta elurretako panterarentzat habitat egokiak dituena. Yonzon eta Hunter ikertzaileen arabera, parke barruan 110 km2
dira egoki panda gorriarentzat, eta 40 bat panda gorri bizi daitezke eremu
horretan.
Bestalde, giza populazioa 30.000 biztanleraino iritsi da, laborariak gehienak. Laborari horiek ganadua hazten dute, batez ere txauri delakoa (yak eta
mendi-behiaren arteko hibridoa), esnetarako, bai etxerako zein saltzeko.
Gobernuak gazta-industria bultzatu nahi du, eta horretarako esne-ekoizpena
handiagotzeko programa bat sustatzen ari da, eta, ondorioz, txauri-taldeak
ugarituz doaz. Programa horrek ekarri dituen giza jarduera berriak jasanezinak dira ekosistemarentzat. Hasteko eta behin, ganadu-dentsitatea handiegia da, eta horrenbestez elkarren ondotik datoz makurrak: zuhaitz-landareñoak jan, lurra trinkotu, landaredia oinperatu... Bigarrenik, abereak, abeltzainak eta txakurrak estres-iturri etengabea dira bertako fauna basatiarentzat.
Eta hirugarrenik, gazta-ekoizpenerako erregaia inguruetako basoetatik ateratzen da, eta, jakina, baso-soiltzea gero eta handiagoa da. Datuen arabera,
parkea 213.000 kg/urte egur ekoizteko gai dateke, eta biztanleen eskaria
169.000 kg-koa; baina, turistek 44.000 kg behar dituzte (ur beroa, kalefakzioa...), eta gazta-ekoizpenak 100.000 kg. Kontuak kontu, baso-soiltzea azkartuz doa parke barruan.
Kontatzen ari garen kasuan harrigarriena, beharbada, zera da: gaztarik
gehien-gehiena turistentzat da, nepaldarrentzat oso karua da-eta, 4,20
dolar/kg. Hau da, Himalaiaren edertasuna dastatzera joandako turistak lurralde zoragarri hartako deuseztapena bultzatzen ari dira, dela gazta unsustainablea janez, dela trekkingetan ur eta gela beroak erabiliz. Aditu batzuek proposatu dutenez, irtenbideetako bat da, ganadua asko murriztea, eta aldi berean gazta garestitzea: modu horretara ekosistema mantendu ahal izango da,
nekazariak kaltetu barik. Ala, erradikalegia da, hiruzpalau astez turistak bertako jendearen antzera bizi daitezela eskatzea, ur bero barik eta gazta gutxiago janez?
Beste ildo batetik, eta 1992ko datuek diotenez, mundu zabalean 85 bat
zootan daude panda gorriak, 300 bat panda denetara; gainera, aurreko
hamarkada bietan 300 bat kume jaio dira zooetan. Zoo horiek guztiak panda
gorriaren giltzapeko hazkuntza programetan estekatuta daude erregionalki.
Adibidez, Estatu Batuetako zooetan 171 panda gorri daude (1998ko datuen
arabera) Red Panda Species Survival Program barruan kudeatuta; programa
horrek, zer esanik ez, panda gorri horien garaño-liburua mantentzen du, eta
epe luzerako kontserbazio-estrategia diseinatu du. Antzerako programak ari
dira garatzen Japonian, Europan, Australian eta Txinan, eta, ahalegin erregional horiek guztiak koordinatzeko, mundu-mailako International Red Panda Management Group (IRPMG) delakoa eratu da oraintsu.
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Alabaina, panda gorria subespezie bitan (Ailurus fulgens fulgens eta Ailurus
fulgens styani) banatuta dagoenez, horrek korapilotsuago bihurtzen du giltzapeko hazkuntza, ezin baitira nahastu leinu biak: desberdinak dira bai genotipikoki eta bai fenotipikoki. Arestian aipatu ditugun 1992ko 300 panda gorri
gatibu horietatik, 180 A. f. fulgens subespeziekoak dira, eta 120 A. f. styani
subespeziekoak. Egungo fulgens populazio gatibuak hogeita sei ale fundatzaile
eduki zituen; kalkuluen arabera, 500eko populazioa beharko litzateke,
hurrengo 200 urteetan egungo dibertsitate genetikoaren 90 % kontserbatzeko. Beste 500 banako beharko lirateke styaniren kasuan. Denetara 1000
panda gorriraino iritsi beharko litzateke ahalik eta arinen, hobeto 2000. urtea
baino lehenago (!). Edozelan ere, ezin dira horrenbeste kokagune lortu, munduko zoo guztien artean ere. Esate baterako, Australiak dagoenekoz ez du
leku gehiagorik (hogeita hamabost ale ditu A. f. fulgens subespeziekoak), eta
kokagune gehiagoren bila dabil, bere programa erregionalaren barruan
berrogei ale mantendu beharko lituzke-eta.
Konturatu garenez, giltzapeko hazkuntzaren ikuspegitik, panda gorriaren
adibideak puntu bat utzi digu argi: espezie baten subespezieak nolabaiteko
lehiakide bihurtzen dira kontserbazio-programen jardunbidean.

32 Zientziak aberria eta bai zientzialariek ere
Gorago azaldu dugunez, panda gorria aurkitu, Thomas Hardwicke jeneral
britainiarrak aurkitu zuen, 1821ean, baina Frédéric Cuvier-ena izan zen espeziearen lehen deskribapen eta izendapen formala, 1825ean, eta beraz, zientzialari frantsesari dagokio lehentasun nomenklatoriala. Lehentasun horren
galera zela-eta, zientzialari britainiarrak suminduta gelditu ei ziren, eta, esate baterako, Brian Hodgson erretxinduta zegoen 1847an, zeren, haren hitzetan, Cuvier-ek “Ingalaterrari bere domeinu propioetatiko uzta zoologikoaren bilketa galarazi” baitzion.
Sarri askotan esan ohi da zientziak ez duela aberririk, ezpada gizadi osoari dagokiola, eta, alde horretatik badirudi zientziak bere baitan utopia baten
promesa dakarrela: hain zuzen, denontzako konforta, osasuna eta aberastasuna. Horrela izanik, edozeinek pentsa dezake zientzialariaren egitekoa
sublimea dela, eta hortaz zientzialaria bera aparteko arragoan urtu eta ingude berezian forjatua dela. Edozelan ere, aurreko pasarteko gertaerak ez digu
inolaz ere jarduera zientifikoaren ustezko eskuzabaltasuna egiaztatu, kontrakoa baino, eta, nolabait, zientzialariaren “heroismoaren” benetako neurria-edo damaigu. Jakina, inor ez da perfektoa, ez zientziaren alorrean, eta ez
zientziatik at.
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Nork-eta Louis Pasteur-ek (1822-95), hau
da, zientziaren historietako heroi eztabaidezin horrek, goiko aforismoa beste modu
honetara adierazi zuen, gutxi gorabehera:
“beharbada zientziak ez du aberririk, baina zientzialariek bai, bai horixe”. Eta
berak ba omen zekien zertxobait horren
gainean. Nolanahi, kontu horren inguruan
aritzeko ez dugu Pasteur-en arrastoan jarri
beharrik, Armand Daviden ildoari jarraituz aurkituko baitugu horrelakorik.
Ikusi, bada, zelango eskutitz gardena (ezin
gardenagoa) jaso zuen Alphonse MilneEdwards-engandik Moupinerantz abiatu
aurretik, Boutan-ek dakarrenez:

Alphonse Milne-Edwards
(1835-1900) naturalista
paristarra oso garrantzi
handikoa suertatu zen
Armand Daviden ikerlanetarako, berak bultzatu
baitzituen beronen
Txinako ibilaldi eta
laginketak, eta berak
aztertu zituen bildutako
ugaztunak. Era berean, A.
Milne-Edwards guztiz
lotuta egon zen Folin
markesak 1880-83 tartean
antolatu zituen Travailleur
eta Talisman itsasontzien
ikerketa ozeanografikoekin. Alphonse Milne-Edwards 1891-1900 tartean Parisko Natur
Zientzietako Museoko
zuzendaria izan zen, lehenago bere aita izan zen
bezala (Henri Milne-Edwards, 1800-85).

Baina, ez dut hurrengo posta joaten utzi nahi, arren
eta arren erregutu barik ez diezaiozula ezer bidali Swinhoe jaunari, edo beste ornitologo
ingelesen bati, harik-eta seguru egon arte gure Museoak zer horiek jadanik jaso egin dituela eta, areago, argitaratzeko denbora nahikoa eduki izan duela. Swinhoe jaunak eginen lituzkeen argitalpen ezoso eta presazkoek kendu egingo liokete Museoari, zure bitartez erakunde nazional horrek zoologiari emandako zerbitzuen meritua, eta gainera batzuetan enbarazua izango dira gure determinazio espezifikoetarako. (...) Zuk zeuk argitaratu nahi izango
zenituzkeen deskribapenei dagokiela, gure Aldizkaria zure esanetara dago, eta, zer esanik
ez, hobea da atzerriko aldizkaririk ez gizentzea (...) Beraz, Museoaren interesagatik eta argitalpen frantsesen interesagatik, arren eta arren erregutuko dizut oso zuhurra izan zaitezela
egin ditzakezun bidalketak direla-eta, bai Swinhoe jaunari, bai Londresko zoologoei. Izan
ere, negargarria litzateke naturalista frantsesentzat, zientzia aberasteko dauzkaten espezie
berriak argitaratzen atzerritarrak aurreratu dakizkiela (...)

Arg. ARTXIBOKOA

Norgehiagoka zientifikoaz landara, beste zer-edo-zer atzeman daiteke
lerro artean, sublimea, hain justu, ez dena. Ba, eskutitz horren erantzuna-edo
izan daitekeenaren berri, Émile Blanchard-ek eman zigun, Revue des Deux
Mondes aldizkarian, 1871n. Blanchard-ek jasotako pasartean, Armand David
Milne-Edwards bezain garbi dugu, esaldiaren azken zatian “zientzia” hitzaren irakurketa ekiboko geldituko bada ere. Horrelaxe, bada, ihardetsi zion
Armand Davidek Milne-Edwards-i:
Probidentziak horretaratu nauenez, gure Frantziaren aldeko zerbait egitea gurako nuke,
eta, horrenbestez, Ekialde Urrunaren esplorazio zientifikoa soilik ingelesen eskuetan ez
uztea; damu izango nuke lan apostolikoari lapurtutako denbora baliosa zientziaren onerako
profitatuko ez banu.

Bazilio Joanategik ere zer-edo-zer hori beste era batez jantzita eman zigun,
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dagoenekoz aipatu dugun Txinako berriak liburuan:
Egia da, Jainkoaren graziak berekin dituztelakotz ere, gure misionestek konbertiarazten
dutela protestantek baino hainitz eta hainitz gehiago; bainan ezpaita gutiago egia oraino
behar dutela utzi bazterrerat, eztutelakotz aski laguntza handirik, gure erlisione sainduan
sarthu nahi liteken asko pagano.

Susmoa dut, pasarte horrek ere, “gure misionestek” eta “protestantek”
dioskunean, benetako gaia, zeruko gorabeherak barik potentzia kolonial bien
arteko lehia duela, Milne-Edwards-en eskutitzak eta Armand Daviden ihardespenak bezalaxe. Eta gauza bera esan daiteke, aita Davidek protestanteen
gainean egindako zenbait iruzkin direla-eta, esaterako, egunkarian 1868ko
irailaren 6-20 tarteari dagokion azalpenean.
Zernahi gisaz ere, pentsatzekoa da Armand Davidek, jende gehienaren
antzean, sentimendu kontrajarriak zeuzkala bere lau gelatako bihotz buztinezkoan. Eta, izan ere, Frantziarako gutunean arestion azaldutako lerro
oldarkorrak idatzi arren, sasoi berean ondokoa diosku bidaia-egunkarian
(1868-05-25) Pekinen dagoela Moupinerantz irtetzeko bezperan:
Aberritik hain asago egotean, nazionalitateak urtu egiten dira, eta europar guztiok herrikide modura ikusten dugu elkar, txinatarren oldeen artean galduta, zeintzuen sentimenduak
hazpegiak baino gehiago desberdintzen baitira gureetatik; konturatu barik ia, eta gure nazioa
edota erlijioa gorabehera, europarrok familiakotzat dugu elkar...

33 Sekuoiaren izena eta zientzialarien haserreak
Linnaeus eta Buffon beti agertzen dira biologiaren historietako heroien artean, baina, oraingo honetan ez ditugu hemen aipatuko euron merituak direla-eta, elkarren arteko ezinikusia dela-eta baino. Biologia-ikasleen artean vox
populi dena labur aipatzera noa.
Naturaren gaineko ikuspegi desberdinak zituztelarik (lehenengoa fixisten
epitomea izan zen bitartean, bigarrena eboluzionismoaren aitzindarietako
bat dugu), Linnaeus eta Buffon behin baino gehiagotan ibili omen ziren
mokoka orduko eztabaida zientifikoetan, eta elkarren aurkari gisa agertzen
dira historia-liburuetan. Kontuak kontu, Linnaeus-en mendeku txikia apoa
Buffonen izenarekin bataiatzea izan ei zen, eta horrexegatik-edo apoaren
izen taxonomikoa Bufo bufo da. Horrela omen da, baina, ezin izan dut inon
egiaztatu gertaera hori.
Apoa higuingarritzat edukiko zuen Linnaeus-ek horrelako “eskaintza”
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Sequoia National Park
(1628 km2) Yosemitetik
hurbil dago, hegoalderantz. Bertan aurkitzen da
argazkiko sekuoia erraldoia, General Sherman
deritzona eta, esan ohi
denez, munduko bizidunik handiena dena: enborrak 35 m-ko perimetroa
du lur-mailan, eta 1300
tonako pisua eta 2000
urteko edadea kalkulatu
zaizkio. Parkeko sekuoia
erraldoiak
Sequoiadendrum giganteum espeziekoak dira;
alabaina, sekuoiarik altuenak, lirainagoak badira
ere, Sequoia sempervirens
espeziekoak dira, eta
Kaliforniako iparraldean
daude, itsaso inguruan.

asmatzeko; alabaina, nekezago suertatuko zaigu igartzea zer ikusi zuen kariofilazeoen taldeko Buffonia generoko landare belarkaretan, izendapen horrekin
ere mendekatu ahal izateko. Edozelan ere, Linnaeus-ek bide hori ez zuen
Buffonekin bakarrik erabili, eta hortik dabil, esaterako, Siegesbeckia genero-izena, Linnaeus-i gustatu ez zitzaion kritika bat mendekatuz: kritika hori
San Petersburgoko Akademiako Johann Siegesbeck-ek luzatu zion, eta, arrazoiak arrazoi, Linnaeus-ek haren deitura belar txar hori izendatzeko erabili
zuen.
Ez dakit aurreko pasadizo horiek zelan ulertu. Zer dira, Linnaeus-en umore onaren seinale ala gizon erretxin eta garraztuaren arrasto betirakoa? Batek
daki. Dena dela, heroia barik zientzialariaren izaera arrunta ikus dezakegu
atzera ere, hau da, zientzialaria ez da larregi bereizten gainerako gizakiengandik. Gorroto eta maitasunak ditu edozeinek bezala. Jakina, sarri askotan maila pertsonala gaindituta maila kolektiboan gertatzen dira horrelako kontuak,
eta orduan guztiz bestelakotuko da pasadizoaren kutsu anekdotikoa, berriro
ere aurreko ataleko zer-edo-zer hori agertuz. Ikus dezagun adibide bat.
Kaliforniako sekuoia erraldoiak ditugu munduko bizidunik handienak:
altueraz 100 m-raino eta enborra 11,5 m-ko diametroraino irits daiteke, eta
1400 m3 zur eta 1300 tonako pisua kalkulatu zaie. Farquhar-ek dioskunez,
Kaliforniako Natur Zientzien Akademiako Albert Kellogg eta Herman Behr-ek
Taxodium giganteum izena eman zioten,
ipuru, zedro eta nekostarekin ahaidetuta
zegoelakoan. Nolanahi, sekuoiaren izen
zientifikoaren gainean liskar galanta egon
zen botanikari britainiar eta amerikarren
artean. Sekuoiak aurkitu zirenean, zientzialari britainiarrak nahikoa sinesgogor

Arg. K. NUÑEZ-BETELU
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agertu ziren, balizko iruzur bat zela-eta. Hori ez da harrigarria: gogoratu,
esate baterako, ornitorrinkoa ere faltsifikaziotzat jo zela hasieran. Behin
zuhaitzen benetakotasuna frogatu izan eta gero, John Lindley orduko botanikari britainiar puntakoenak, zuhaitz erraldoia genero berri batekoa zela
pentsatu zuen, eta genero berrirako Wellingtonia izena aukeratu zuen, alegia,
Wellington Dukearen ohorez, “heroi moderno handienaren” gorazarrez:
Napoleonen kontrako heroia eta geroago Britainia Handiko lehen ministroa
izan zen. Horrenbestez, zuhaitzaren izen zientifiko berria Wellingtonia gigantea bilakatu zen. Botanikari amerikarrak proposamen horren kontra azaldu
zirela esatea, egiaren erdia besterik ez da: onartezin jo zuten, Estatu Batuetako bizidun bat britainiar baten omenaldirako erabiltzea. Washingtonia gigantea izan zen eurok proposatutako izen alternatiboa. Ez dago esan beharrik,
George Washington omendua Independentzi Gerlako heroia izan zela, eta
Britainia Handitik askatutako Estatu Batuetako lehen presidentea. Botanikari frantsesek ere, poz-pozik, ez zuten aukera galdu, Wellington Dukea idulkitik botatzeko, eta horrela izanik, Joseph Decaisne-k zuhaitz erraldoia genero berritzat jotzearen desegokitasuna agertarazi zion Frantziako Botanika-elkarteari 1854an. Haren ustez, zuhaitzaren berezitasunek estuki lotzen
zuten Sequoia sempervirens kostaldeko sekuoiarekin, eta hortaz, genero berri
batekoa barik genero horretakotzat jo zuen, alegia, Sequoia gigantea. Izatez,
alfabeto cherokeea asmatu zuen Sequoyah buruzagi indiarraren ohorez hartu zen Sequoia izen taxonomikoa.
Alfred Runte-k dioskunez, sekuoia erraldoiaren inguruko izendapenaren
eztabaida sutsua, Estatu Batuetako orduko nazionalismo kulturalaren froga
da, eta emaitza, noski. Harritzekoa badirudi ere, gorabehera hauen oihartzuna Verneren obraraino iritsi zen, Robinsonen eskola (1882) eta Eszentriko
baten testamentua (1899) eleberrietan irakur daitekeenez. Ezin dugu ahaztu,
Jules Verne fikzioaz baliatzen zela, abenturazko istorioekin txirikordatuta
jakintza ezagutarazteko, eta, izan ere, zientzia milioika lagunenganaino zabaldu zuen: bere liburuek milaka aleko tiradak edukitzen zituzten, eta Le Petit
Journal egunkariak, 1882. urtean egunero 700.000 ale argitaratzen zituenak,
Verneren hainbat eleberri plazaratu zituen atalka.
Zientzi nazionalismoaren gaia hurrengo atalean xehekiago aztertuko badugu ere, oraingoz esan dezagun, 1900etik aurrera ere botanikari amerikarrek
agirika egiten zietela britainiarrei, nahastuta-edo lantzean Wellingtonia gigantea izena erabiltzearren. Konpromezuzko irtenbide modura normalean
Sequoia gigantea esaten zaio, edota, berrikiago, Sequoiadendron giganteum.
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34 Estatubatuarren harrotasuna Niagara
ur-jauzia zenean

Inkesten arabera, estatubatuarren naturgune
gogokoenen zerrendan
Niagara Falls hirugarren
dago, Grand Canyon eta
Yellowstone-ren atzetik.
Alabaina, azken biokin
konparatuta, Niagara ur-jauziak guztiz programatuta daude. Argindarraren
kariaz, ur-emariaren herena turbinetara desbideratzen da eguargiz, eta
gauez, bisitari-kopuru
minimoa dagoela, emariaren hiru laurdenak doaz
turbinetara, ur-jauziak
saihestuz: ur-jauziak piztu
eta amatatu egiten dituzte, nolabait. Dena dela,
luzea da Niagara ur-jauziak pairatutako gehiegikerien historia, eta dagoenekoz 1830erako txerpolari, arrakero eta espekulatzaileen eskutik mota
guztietako bidegabekeriak
gertatu ziren bertan. Ezin
da ahaztu, urtean 40.000
bisitari hurbiltzen zirela
1840ko hamarkadan, New
York estatuan kokatuta
dauden ur-jauzi horietara.
Arg. Tx. PETUYA

Umetan hasi eta luzaro Yellowstone parke nazionala Yogi eta Boo-boo hartzen barrabaskerien kokagunea dela sinistuta egon eta gero, halako batean
munduko lehendabiziko parke nazionala izatea suertatu zitzaiola irakurri
genuen, izendapen ofiziala noizkoa-eta 1872koa zelarik. Okerreko ideia bat
eduki dugu horrekin ere, kontserbazionismo goiztiarraren eragina ikusi nahi
izan dugu-eta Estatu Batuetako parke nazionalen aldarrikapenaren abiapuntuan. Eta, ez dago horrelakorik. Beste zer-edo-zer zegoen: Estatu Batuetako
lehen parkeen bultzatzaile nagusia nazionalismoa izan da, Alfred Runte-k argi
utzi digunez.
Estatu Batuetako lehen parke nazionalak ezarri zirenean, ingurunearen
babesa izan zen, seguruenez, preserbazionisten helbururik garrantzi gutxienekoa. Parke nazionalaren kontzepturako hasiera bateko eragilea, ingurugiroaren babesa barik, beste zer-edo-zer izan zen. Independentziaren ostean
estatubatuarrek lorpen kultural
ospetsurik eza sufritu zuten
hamarkada luzeetan zehar. Izan
ere, Europako estatu nagusien
jatorria antzinatean sustraituta
zegoen, eta, hori dela-eta, estatu
europarrak ondare artistiko eta
literario luze eta oparoaren jabe
bilakatu ziren, Estatu Batuak ez
bezala. Nolabait, iraganeko oroigarrien gabeziak umezurtz utzi
zituen intelektual amerikarrak,
hau da, bertako paisaiak gaztelubakoak edota hiriak katedralbakoak izanik nortasun kultural
kanonikorik gabe gelditu ziren.
Eta horrelako gabezien inguruko
Mundu Zaharrekoen hamaika
ziriak erantzuteko, pentsalari
estatubatuarrek Mendebalde Urruneko, Far Westeko, lurralde miresgarriak
aukeratu zituzten, gizakiak utzitako aztarnen ordezko gisa. Hau da, paisaia
harrigarri horren adinbakotasuna izan zen nazio eratu berriaren iraunkortasun eta egonkortasunaren ikurra, ez baitzegoen iraganeko inolako lorpen kulturalik erakusteko.
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Naturarenganako fedea independentziarekin batera hasi zen, XVIII. mendeko amaierarekin batera, handitasun nazionala nola edo hala aldarrikatu
guran. Britainia Handitik askatuta, kultura europarrarekiko loturak ere hautsi ziren, jakina, burujabetasun politikoaren nahigabeko ondorio modura, eta
ordutik aurrera Estatu Batuek ja ez zeukaten mendebaldeko zibilizazioko lorpenak erreklamatzerik inperio britainiarreko kide ziren bezainbatean.
Ezin zieten entzungor egin, esate baterako, Sydney Smith elizgizon ingelesak 1820an popularizatutako adierazpenei:
Munduko lau kantoietan, nork irakurtzen du liburu amerikarrik? edo nor joaten da
antzezlan amerikar batera? edo nork begiratzen du margolan edo estatua amerikarrik?

Ezintasun kezkagarri hori ikusita, abertzale estatubatuarrak ahalegindu egin
ziren euron buruak konbentzitzeko, Estatu Batuek aginduta zeukaten etorkizun handi-loriosoaz. Alabaina, zalantza ez zen ezabatu, batik bat pentsalariek
gogoan hartzen zutenean ea kultura amerikarrak bizirik iraun zezakeen Europatik deslotuta. Eta bertako artista eta idazleen lanak ezdeusak zirelarik, abertzaleek naturarenganantz jo zuten, alternatiba bideragarri bakarraren bila.
Esate baterako, dagoenekoz 1784 urtean Thomas Jefferson-ek, Estatu
Batuetako Independentzia deklarazioaren egilea eta geroago presidentea
(1801-09), paleontologoa izateaz gainera, paisaia amerikarreko makina bat
gune hautatu zituen, ingurune horiek ezin hobeak zirelakoan etorkizuneko
lorpen nazionaletarako; harro-harro zegoen Virginia estatuko bazter batzuekaz, kasurako, Potomac ibaiko zintzurrarekin.
Baina, nazionalistarik adoretsuenak ere ez zeuden nahikoa itsu, begi-bistakoak ziren distortsioak ez sumatzeko beste. Eta Potomac ibaiaren xarma guztiak nekez ahaztuarazi zitzakeen Rhin edota Danubioren balioak. Zoritxarrez
abertzale estatubatuarrentzat, zirudienez naturak ez zuen biderik eskaini
Europa eta Estatu Batuak elkarrengandik argiro bereizteko. Areago, Mundu
Berriko paisaiak historiabakoak ziren, beren kulturarako arrokez, ur-jauziez
edota ibaiez gainera eranskin bihotz-altxagarriak nahi zituztenentzat. Ildo
horretatik, Washington Irving idazleak (The Alhambra, 1832) 1819an maila
berean jarri zituen Europa eta Estatu Batuetako paisaiak, behintzat begi-inpaktuari dagozkiola. Jakina, horrek ez zuen baretu, paisaia amerikarra balio
kultural eta izpiritualekin batzeko borrokatzen zirenen ondoeza.
Geroago, 1850. urte aldera, James Fenimore Cooper-ek (The Last of the
Mohicans, 1826) paisaia europarraren nagusitasuna aitortu zuen, batez ere
“iraganaren lorratza” zeukala-eta. Cooper-en idazkietan ikus daitekeenez, ez
zuen arrakasta handiegirik erdietsi natura erabiltzeak, nortasun kulturalaren
oinarri gisa. Ordura arteko erretolika gorabehera, intelektual amerikarrak
eurak ere ez zeuden oso konbentzituta Estatu Batuetako parajeek merezitako
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aparteko ezagutzaz. Eta iraganarekiko loturarik ezean, paisaiak nabarmendu
egiten zuen, neurri batean, nazioaren kultur urritasuna.
Gogoaren aurka nor-eta geografia temosoa zegoen. Izatez, XIX. mendeko erdialdera arte Estatu Batuek egungo azaleraren herena ukan zuten, eta,
Appalache mendiak eta Niagara ur-jauziak salbu, ez zeukaten bestelako ezer
benetan punta-puntakorik. Horrela ba, 1850. urtea baino lehenago, estatubatuarrek Niagarako jauzien ikusgarritasuna aldarrikatzen zuten, eta europar askok ere onartu egiten zuten ez zegoela parekorik Mundu Zaharrean.
Niagara oso ospetsua zen Europan.
Horixe suma daiteke, esate baterako, Pio Baroja irakurriz. La veleta de Gastizar eleberria batez ere 1830.eko Uztaritzen kokatua da, eta besteak beste
bertako benta bat deskribatzen du; ba, ostatu horretako apaingarririk deigarriena, dioskunez, jangelako hormetako papera zen, Niagarako ur-jauzia
naturalean irudikatuta zeukana.

35 Far Westeko txokorik eijerrenak
Gauzak aldatu egin ziren nabarmenki mendebalderanzko hedapenarekin
batera. Kontinenteko lurralderik miresgarrienak bertan eskuratu zituzten
Estatu Batuek 1846 eta 1848 bitartean, besteak beste Mendi Harritsuak eta
Isurialde Pazifikoa, eta, horrela, ebatzi egin zen nazionalista kulturzaleen
dilema. Mendebalde Urrunean, Far Westean, ez zegoen arkitektura erakusgarririk eta ez beste inolako arterik ere, baina horrek ez zituen nazionalista
kulturzaleak gogaitu, Ekialdean egin zuen bezala. Jakina, Mendebalde Urruneko basatasuna erraz barka zitekeen, munduan parekorik gabeko bertako
bazterrek ahantzarazita.
Eta, zer esanik ez, natura bidezko nortasun kulturalerako deiari Mendebalde Urruneko bazter horiek gehitu zitzaizkionean, baratza nahikoa ongarriztatuta zegoen, parke nazionalaren ideiarako. Kontua hezurmamitu egin
zen nolabait, hurrenez hurren 1851n eta 1852an Kaliforniako Yosemite
Valley eta Sierra Redwoods naturgune miresgarriak idoro zirenean.
Naturgune horien azterketarekin konfiantza berria lortu zen Estatu Batuetan, ez baitzegoen beste inon maila horretako bazter miragarririk. Areago,
Sierra Redwoods-eko sekuoia zahar-erraldoiek ekarritako kontsolamendua,
iragan amerikar luzearen falta betetzera zetorren, burmuinetan behintzat:
Estatu Batuetako antzinakotasuna Europakoa baino lehenagokoa izan behar
zen, zeren, “sekuoiak aro kristaua baino lehen hasi ziren hazten” eta, izatez,
“zuhaitzok tamaina dezentekoak ziren jadanik Salomonek Jerusalemgo tenplua eraikitzea agindu zuenerako”.
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Ekarri ditugun aipamenok gaur egungo ikuspegitik hutsalak badirudite
ere, orduko testuinguruan munta handiko beharrizan intelektuala bete zuten.
Izan ere, ia ehun urtean lehen aldia zen, estatubatuarrek konfiantzaz argudiatu ahal zutena bazeukatela balioko zerbait munduko kulturari eskaintzeko.
Nahiz eta Europako gaztelu, katedral, abatetxe eta enparauak inoiz ezin izango ziren eklipsatu, Estatu Batuek bazeuzkaten lur-monumentuak (earth
monuments) eta baso erraldoiak, eta
horrela izanik, natur monumentu miresgarri horiek konpentsatu zituzten
bai hiri zaharren gabezia, bai tradizio
aristokratikoen eskasia, eta bai Mundu Zaharraren lorpen guztien era
horretako oroigarriak.
Hau da, ikusten ari garenez, parke
nazionalen abiapuntuko asmoan monumentalismo deritzona zegoen, alegia, “txokorik eijerrenak” ganoraz
zainduta mantentzeko xedea, monumentu nazional gisara. Alabaina, bazter miresgarriez gainera animalia
basatiak ere babeserako duinak zirela, parke nazionalen entusiastek ez
zuten oso berandu arte onetsi, dagoenekoz hogeigarren mendea nahikoa
aurreratuta egon arte; izan ere, 1934an onartutako Floridako Everglades Parke Nazionala izan zen lehena horrelako ardura kontserbazionistarekin gauzatu zena, eta 1947an izendatu zen.
Floridako Everglades Parke Nazionaleko topografia ez da monumentala,
hots, ez du monumentu-baliorik. Lehen aldiz Estatu Batuetako parke batek
ez du mendi zorabiagarririk, ez arroila sakonik, ez ur-jauzi lurruntsurik, ezpada belar-zingira monotono-aspergarria, non aligatorea baita biztanlerik ezagunena. Bertako landare eta animalien babesa izan zen parkearen justifikaziorako arrazoi nagusia.
Nazionalismo kulturalaren kristalizazioa 1864ko neguan jazo zen, parke
nazionalaren ideia gauzatuz. Yosemite Valley eta Sierra Redwoods-eko pribatizazio-aferak akuilatuta, kaliforniar-talde txiki batek bertako senatoreetako bat pertsuaditu zuen, legegaia proposa zezan txoko miresgarri biak abusu
pribatuetatik babesteko: naturguneok “erabilera publikorako, oporleku eta
jostaketarako” izan beharko zuketen, eta, areago, “betirako besterenezinak”
(inalienable forever).
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Estatu Batuetako parke
nazionalen aldarrikapenerako indar bultzagilea
hasiera batean ez zen
ardura ekologiko-kontserbazionista izan, amerikarren orduko nazionalismo
kulturzalea baino, eta,
horrela, gaztelu edota
katedralik gabeko herri
horretan, Yellowstone,
Yosemite, Arroila Handia
eta abar, "monumentu"
gisa ulertu ziren, eta ez
beste. Jakina, natur monumentalismo horrek interes
ekonomikoekin egin zuen
topo, eta, hori dela-eta,
"monumentu" asko etekin
ekonomiko zuzenik gabekotzat jo ziren guneetan
aurkituko dituzu.
Arg. K. NUÑEZ-BETELU
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Indarrean jarri nahi zen parke nazionalaren helburua, ezarri zitzaizkion
mugek argiro adierazi bezala, zeharo eszenikoa zen, soilik txoko ikusgarrienak besarkatuz. Bakar-bakarrik inkluditu ziren Yosemite Valley eta inguruko
tontorrak, hau da, denetara 64 km2. Eta antzeko murrizketa bat aplikatu
zitzaion parkeko hegoaldeko guneari, non, zenbat-eta 6,4 km2 besterik ez baitziren kontenplatu. Begi-bistakoa denez, ezarritako muga horiek muzin egin
zioten lurraldeko sare ekologikoari, egia bada ere “ekologia” terminoa artean ezezaguna zela. Nolanahi, ezin argiago ikus daiteke kultur nazionalismoak ekoitzitako monumentalismoa izan zela bultzagilea, Yosemite Valley parkeko 1864. urteko akta lortzeko, eta ez, ostera, ingurunearekiko inolako kezka. Monumentu nazionala babestu gura zuten, besterik ez.

36 Lehen parke nazionala

Grand Canyon, Estatu
Batuetako parke enblematiko gehienen antzera,
"monumentu" nazionala
izan zen parke nazional
bilakatu aurretik.
Amilburutik hondoranzko ikuspegia liluragarria
da: begia, erroitzean
behera doala, harri-geruzaz geruza 2000 milioi
urte atzeratuko da denboran barrena, kliska
bakar batean. Bertako
magnifizentziak mututurik utziko zaitu: zorabio
kosmikoa sentiarazten du
arroilari so egiteak. Hain
zuzen, Arroila Handiaren
gaurko arazo nagusia hortik dator: zelan bideratu
bertaratzen den jendetza
itzela? Inoiz esan denez,
maitasunez hilko dugu
Grand Canyon denon
artean, izan ere, 2000.
urtean zazpi milioi bisitari
jaso zituen.
Arg. P. RAENTO

Izatez, Yosemite izan zen Estatu Batuetako lehen parke nazionala, formalki
horrela izan ez arren; parke nazionalaren figura juridikoa geroago etorriko
zitzaion, 1890ean, Kaliforniako estatuak Yosemite harana eta zuhaitz erraldoiak gobernu federalari laga zizkionean. Alabaina, iturri guztietan Wyoming-go Yellowstone Parke Nazionala agertzen da beti munduko lehen parke nazionalaren ohorearekin, izan ere, bertan, 1872an bateratu baitziren parke nazionalaren ideia eta zegokion euskarri juridiko federala.
Yosemiteren tamainarekin
alderatuta, Yellowstone ikaragarri handia zen: 5200 km2
baino gehiago, eta den-denak
gobernu federalaren jurisdikziopekoak hasieratik bertatik.
Baina, zabaltasun horrek kasu
honetan ere ez zeukan inolako zerikusirik, parkearen bultzatzaileak ekosistema osoa
babestearen abantailez konbentzituta-edo egotearekin.
Zabaltasun itzel hori, artean
ezagutu gabeko monumentu
natural miresgarriak aldez aurretik ondo gobernatuta mantentzeko arduratik etorri zen,
eta ez, ostera, espezieak geri-
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zatzeko guraritik. Hau da, Wyoming-go bazter urrun eta eder hartako geyser, ur-jauzi, ur-zarrata, arroila eta bestelakoek kultura-altxor baten erakargarritasuna zeukaten, baina, izatez, ez zegoen informazio zehatz askorik
lurralde hartaz, soilik, tranpero eta urre-biltzaileen kontakizun txolinak. Eta
horrela izanik, barruti zabal-zabalari ezarri zitzaion parke nazionalaren etiketa, zerbait interesgarri hortik kanpo uzteko beldurrez. Baina, inguru hari
buruzko orduko ezagutza hobea izan balitz, batik bat fenomeno natural ikusgarrienak batera-edo zeudela, probabilitate osoz Yellowstone askoz txikiagoa
zatekeen, “txokorik eijerrenak” estu-estu zedarrituta, Yosemite bezalaxe.
Beraz, ba, batetik, munduko lehen parke nazionalaren zabaltasuna eta, bestetik, egungo egunean maiz erabiltzen diren parke idealaren tamainari buruzko ideia bat badatoz ere, antz hori nahi gabekoa izan da erabat. Izan ere, Estatu Batuetako geroagoko parke nazionalak nekez izango dira Yellowstone
bezain handiak.
Kontuak kontu eta azken ataletakoa laburbilduz: Estatu Batuetako parke
nazionalak, jatorriz, hango “monumentuak” dira; nazionalismo kulturala izan
zen euren bultzagile nagusia, eta osteko kontserbazionismoa, bera ere, monumentalismoaren albo-produktutzat jo daiteke.

37 Zientzialariek aberria erlijiotzat?
Arestian ikusi dugunez, Estatu Batuetako nazionalismoak bertako naturguneetan aurkitu zituen ez zeuzkan monumentu kanonikoak. Eta nazionalismo
horren ondorioa da Estatu Batuetako parke nazionalen sarea, gehienbat
Mendebalde Urrunetik zabalduta dagoena, eta, izan, mundu osorako eredugarria dena. Alfred Runte-k esplizituki esan
duenez, nazionalismoa izan zen lorpen inbidiagarri horren desarratzailea eta bai eragile nagusia ere. Amerikarrek ez dute zertan lotsatu.
Dena dela, eta edozein nazionalismoz landara, zientzia jakitearen bilaketa metodiko eta
eskuzabala ei da. Horixe da, beharbada, gizarte
modernoan zientziaren inguruan zabaldu den
irudi nagusia. Eta zientzia hautemateko modu
horretatik dator, esaterako, mikrobiologia fundatu zuen Louis Pasteur kimikari eta biologo
frantsesa, gehienetan jakintsu desinteresatu gisa
aurkeztua izatea, areago, gizadiaren ongile handienetako bat izan dela esatea.
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Louis Pasteur (1822-95)
kimikari frantsesak arte
ederretako irakaslea izan
nahi zuen txikitan, eta ez
ei zen ikasle onegia izan.
Alabaina, inoiz izandako
zientzialari onenetakoen
artean kokatu ohi da, oso
eragin handiko gizona
izan baitzen. Era askotako
ikerketak garatu zituen,
kimika, biologia eta medikuntza alorretan. Besteak
beste, generazio espontaneoa guztiz ezeztatu
zuten esperimentu ospetsuak burutu zituen.
Arg. ARTXIBOKOA
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Santiago Ramón Cajal
mediku nafarra (Petilla,
1852- Madril, 1934) oso
ikasle eskasa izan zen txikitan. Medikuntza-titulua
1873an lortu zuen
Zaragozan, eta ostean
Kuban ibili zen urtebetez
mediku militar gisa.
Itzulitakoan unibertsitate-irakasle sartu zen.
Ordutik aurrera, nerbio-sistemaren ikerketan aritu
zen: osagaiak, funtzionamendua, atalak. Nobel
Saria jaso zuen 1906. urtean, Camillo Golgi-rekin
batera.
Arg. HARLUXET

Hala ere, Jainkoak egin bezalakoak gara guztiok, gure on-gaitzekin, eta
horrelakoxea Louis Pasteur bera ere, generazio espontaneoaren hipotesia
behin-betiko gezurtatu arren. Pasteur-en lorpen zientifiko handien artean,
beti-beti aipatzen da “berezko sorkuntza” ezinezkoa zela frogatu zuen esperimentua, hartzidura eta ustelketa mikroorganismoen eraginez gertatzen
direla erakutsi zuena; horretarako S-itxurako sama luzea zuten ontziak erabili
zituen. Nekezagoa da irakurtzea, ostera, teoria alemaniarra izatea izan zela,
generazio espontaneoa arbuiatzeko Pasteur-ek zeuzkan arrazoietako bat.
Dena dela, hamar urte geroago Alemaniarekiko ezinikusia gorroto bizi bihurtu zitzaion, 1870eko gerla frankoprusiarraren karietara. Dirudienez, bataila-zelairik zelai ibili zen semearen bila, eta bizitza osorako gorrotoa barneratu
zen Pasteur-en bihotzondoan: herra ezineutsizkoa alemaniarra zen guztiarekiko. Pasteur hortik aurrera abertzale profesionala egin zen, eta, Kruif-ek
dioskunez, behin eta berriro adierazi zuen gora: nire idazlanetako bakoitzak
lehen orrialdean eroango du: “Prusia gorroto dut! Mendekua! Mendekua!”. Eta,
izan ere, Thuillier-ek azaldu bezala, Pasteur-en testurik zientifikoenak ere
nazionalismo suharrez blai agertzen dira.
Lehenago aipatu dugu Pasteur-en esana: zientziak ez du aberririk, zientzialariek bai. Edo beste era batera adierazita, zientziaren heroiak, besteak
beste xobinistak izaten dira, hein batean bederen. Areago, batzuen ustez zientzialarien xobinismo hori jagon eta erabili beharrekoa da. Nolatan hori?
Bada, 1906ko Medikuntzako Nobel Saria izan
zen Santiago Ramón Cajal nafarrak “abertzaletasuna” inkluditu zuen, ikertzaileak eduki
beharreko tasun moralen artean. Ezinbestekotzat zeuzkan ondokoak: adimenaren independentzia, lanarekiko pertseberantzia, aberria erlijiotzat (la religión de la patria) eta loriaganako maitasuna.
Nobel nafarraren ustez, abertzaletasunak
aparteko aipamena merezi du zientzialariaren gainerako ezaugarrien artean, beti ere
“positiboa” baita. Hau da, zientzialari abertzaletasunak adoretuak aberriaren prestigioa
gorestea gura du, norberaren berekoikeria
guztiak gaindituta (ospearen bilaketa, kasurako). Eta, areago, zientzialari espainiarren kasuan abertzaletasuna “obligazio saihestezina” dela diosku Ramón Cajalek, zeren, zientzialari atzerritarren gaitzerizteak behin baino gehiagotan nabarmenarazi baitu espainiarren eskasia naturaren ikerketen norgehiagokan. Hortaz, aberriaren
ohore galdua dago jokoan.
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Ramón Cajalek, nolanahi, arriskutsutzat du muturreraino joanarazitako
pasio aberkoia, zeren nazioen arteko lehia eta gorroto gaindiezinak sort baititzake, edo, okerrago litzatekeena, separatismo fratrizida. Beraz, haren arabera, abertzaletasuna bideratu eta dosifikatu egin behar da zuhurtzia osoz.
Daroagun hariarekin teilakatu eta xobinista samar izateko trantzean, Joseba Sarrionandiaren hiztegi pertsonaletik sarrera bat ekarriko dugu hona,
orain arte agertutako nazionalismo, abertzaletasun eta xobinismo berbei beste “sinonimo” bat eransteko:
Jingoism, inglesez, xobinismoa edo nazionalismo larderiatsua da. By Jingo! interjekzioa
erabiltzen da inglesez, eta Jingo hori “Jesus”en eufemismoa da seguruasko.
Rodney Gallup-en ustez, esaera lapurterazko “Jinko” hitzetik hartu zen, britainiarrak
Lapurdiko jabeak ziren sasoian.

Kontua da, gehienetan zientzi nazionalismoa, abertzaletasuna, xobinismoa, jingoismoa
edo dena-delako hori, ez dela esplizituki agertzen: joan, esan gabe joaten da, inplizituki; baina, egon badago. Adibidez, Milne-Edwardsek Armand Davidi bidalitako eskutitz ezinago
garden hori dokumentu pribatua zen, alegia,
ez da ageriko dokumentu bat gauzak argi eta
garbi publikoki adierazten dituena. Nazionalismo zientifikoa ez da gehienetan nabarmentzen, aitzitik, ezkutuan mantentzea gura da.
Horrexegatik ez da erraza suertatzen adibide
biribilak aurkitzea.
Edozelan ere, guk hona beste bizpahiru
adibide ekarriko ditugu, beharbada ez orain
arte azaldu ditugunak bezain begi-bistakoak,
baina esanguratsuak oso, zeren, denok ezagutzen ditugun kasuak izanik ere, ez baita inoiz
argiro zabaldu nazionalismoz “kutsatuta” egon
direnik. Ziurrenez badago horretarako arrazoirik. Parke nazionalen kasuan, esaterako,
“jatorrizko bekatua” egon arren, positibotzat
jo daiteke emaitza, eta horrenbestez, desarratzailea zein izan den ahaztuta gelditu da nolabait. Ez hori bakarrik: Alfred
Runte-k gogorarazi behar izan du historia osoa zelangoa izan den, ahanzturatik geuretzat erreskatatuz. Ostera, ondoan luzatuko ditugun kasuek ez dute
inolako imitacionezco bidia eskainiko, inondik ere.
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Archaeopteryx lithographica fosila famatua da,
narrasti eta hegaztien
arteko ahaidetasun estuaren harrizko froga baita.
Bavarian aurkitu zen 1860.
urtean, baina, Londresko
Natur Zientzietako
Museo Britainiarrak erosi
zuen, 700 libra ordainduz.
Fosil ezagun hori, urte bi
lehenago argitaraturiko
Darwinen Espezieen jatorria liburuaren aldeko
froga argitzat jo zen,
gogobeteko "katemaila
galdua" bailitzen. Kontuak
horrela, 1877an aurkitu
zen bigarren alea, baina,
orduko nazionalismo prusiarrak bultzatuta, 20.000
marko ordaindu ziren,
Berlingo Humboldt
Museoak goberna zezan.
Esan ohi denez, Berlingo
ale hori da munduko fosilik garestiena.
Arg. A. TXINTXURRETA

Armand David, pandaren aita

38 Piltdown-go gizakiaren abiapuntua
Ziurraski, “Piltdown-go gizakia” izango da zientzia-alorrean inoiz burutu
den iruzurrik ospetsuena. Faltsifikazio famatu horren kasua askotan kontatu
izan da, paradigmatikoa baita hainbat ikuspegitatik, eta oraindik ere kontatu
egiten da, argitzeke dago-eta perpetratzaileen nortasuna.
Besteak beste, Gould-ek berak hainbat bisitaldi egin dizkio kasu famatu
horri. Lehenengo bisitaldia Pandaren erpurua liburu maitagarrian egin zuen.
Gorago aipatu dugunez, badago liburu horren erdipurdizko euskal bertsio
bat. Hala ere, Piltdown-go gizakiari buruzko aipamenik ez duzu aurkituko
bertan: jatorrizko bertsioan liburua hogeita hamaika artikuluz osatua bazen
ere, misterioski euskarazkoak hamazortzi besterik ez ditu, eta, esan gabe doa,
desagertutako artikulu horietakoa izan zen Piltdown-en gainekoa.
Hemen kasuaren mugarri nagusiak errepikatuko ditugu geuk ere, baina ez
horrenbeste iruzurgilea(k) nor(tzuk) d(ir)en jakitearren, edota zerk bultzarazi z(it)uen jukutria horretara, hau da, detektibe-eleberrietan bezalaxe eragingarria zein izan zitekeen argitzearren. Ez. Gure asmoa, Piltdown-go gizakiaren kasuari darion jingoismoa erakustea da: Estatu Batuetako parke nazionalen kasuan bibliografiak argi eta garbi, hots, esplizituki, dioena,
Piltdown-go gizakiaren faltsifikazioan inguru-minguruka besterik ez duzu
aurkituko. Alegia, zeharka edota inplizituki soilik irakurriko duzu zientzi
nazionalismoak eduki bide zuen garrantzia, iruzur nabarmen hori irentsi eta
onartzeko egokieran.
Piltdown-go gizakia 1912an “aurkitu” zen. Izan ere, urte horretan Charles Dawson-ek hainbat hezur-puska bidali zizkion British Museum-eko Geologia Saileko arduradunari, Sir Arthur Smith Woodward-i. Izatez, Charles
Dawson abokatua zen, eta oso ondo ikusita zegoen paleontologoen munduan, amateur soila izan arren. Bidalitako fosilak aurreko urteko udazkenean
batu zituen Piltdown-go harrobi batean, Sussex konterrian, Ingalaterrako
hegoaldean. Orduan Smith Woodward Piltdown-era joan zen, eta harrobian
aritu zen Dawson-egaz batera, material gehiago bilatzen. Leku berean barailezur bat eta hagin bi aurkitu zituzten, eta bai harrizko eta hezurrezko tresnak ere; areago, ugaztun-fosilak ere agertu ziren, bildutako material guztia
datatzeko erabili zituztenak. Lehenagotik Dawson-ek bazeuzkan kranio-puska bi, harrobiko behargin batek 1908an eman zizkionak.
Smith Woodward eta Dawson-ek 1912ko abenduaren 18an aurkeztu
zituzten Londresko Geologia-elkartean aurkitutako fosilen azterketa eta
berorretatik lorturiko ondorioak. Kranioaren itxura humanoa zen oso, eta
barailarena, ostera, simioideoa. Kranioa, egungo gizakiarena baino gotorragoa izan arren, izan humanoa zen, zalantza barik. Ostera, baraila tximino
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batena izan zitekeen, salbu-eta haginen higadura, berori ere humanoa baitzen
argiro. Smith Woodward
eta Dawson-ek kranioa eta
baraila espezie berberarenak zirela uste zuten; gehiago oraindik, kreatura
berberarenak beharbada.
Hain zuzen ere, puntu hori ezin zen frogatu inolaz ere, zeren, baraila apurtuta baitzegoen gune garrantzitsuenetan, alegia, bai kranioarekin artikulatzen den kondiloan, eta bai okotzean ere (berau oso desberdina da gizakietan
eta tximinoetan). Edozelan ere, berreraiketarako arazo handiak egon ziren,
puska ugari falta baitzituzten, adibidez aurpegiko hezurrak. Hutsuneak hutsune, Eoanthropus dawsoni izen zientifikoa ezarri zioten Piltdown-go gizakiari,
eta tximino eta gizakien arteko bitartekaritzat jo zuten.
Eta, izatez, ondorio hori izan zen, paleontologo ingelesek aurkitzea irrikatzen zutena. Sir Arthur Keith-ek plazaratuta zeukan hipotesian, “tamaina
handiko zerebroa” zen, giza eboluzioaren bide luzeko lehen urratsa, eta, areago, gizatasunaren mugarri nagusia. Hipotesi horren baitan, gizakia, hasieran,
zerebro handiko tximinoa zen. Osteko urratsetan etorriko ziren gainerako
giza ezaugarriak. Ideia hori oso zabalduta egon zen garai hartako zirkulu
antropologikoetan. Piltdown-go gizakia ezin hobeto egokitu zen eskema teoriko horretan.
Aitzitik, naturan gauzak alderantziz suertatu izan dira: dirudienez gure
arbasorik primitiboenak zutunik ibiltzen ziren, artean zerebro oso txikia zeukatela; orduan, eskuak, ibiltzeko barik, bestelako lanetan aritzeko libre geratu ziren, eta horrexek bultzatu bide zuen zerebroaren handipena.
Zientzialari batzuek ez zuten onartu Piltdown-go kranioa eta baraila espezie berarenak zirenik. Alabaina, arestian esan bezala, paleontologo britainiar
gehienak ados agertu ziren interpretazio horrekin. Eta adostasun orokor hori zabaldu besterik ez zen egin, hurrengo
urteetako aurkikunde berriekin.
Lehenago, 1913ko abuztuan,
geroago oso ospetsu bilakatuko
zen Pierre Teilhard de Chardin
paleontologo frantsesak behe-barailaren letagin bat aurkitu
zuen; tximino batena zen itxu-
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"Piltdown-go gizakia", izatez, orangutan baten
barailaz eta giza kranioren
baten hainbat pusketaz
osoturiko maulazko konbinazio maltzurra izan
zen, hamarkadatan zehar
anitz antropologo tronpatuta eduki zituena.
Kranioa benetako gizakiarena zela zirudien, eta
baraila tximino batena.
Hortaz, orduko zientzialari askok Piltdown-goa
gizakiaren eta tximinoen
arteko katemailatzat jo
zuten. Ia berrogeita hamar
urtez iraun du iruzur zientifiko horrek.
Arg. ARTXIBOKOAK

Piltdown-go "gizonak"
ditugu irudi honetan: bertan, Piltdown-go gizakiari
benetakotasuna onartu
zioten zientzialari nagusiak daude. Aurreko
errenkadan, eta ezkerretik
hasita, W.P. Pycraft,
Arthur Keith (kranioa
berreraikitzen), A.S.
Underwood, Ray
Lankester; atzeko errenkadan, F.O. Barlow, Grafton
Elliot Smith, Charles
Dawson eta Arthur Smith
Woodward. Ez dago
Teilhard de Chardin.
Ostera, ba dago Charles
Darwin, atzeko hormako
koadrotik den-dena
bedeinkatzen-edo.
Arg. ARTXIBOKOA
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raz, baina gizakietan egon ohi den bezala higatuta zegoen. Teilhard de Chardin-ek 1909tik aurrera ezagutu eta lagundu zuen Charles Dawson bere bilaketa-lanetan. Bestalde, 1915ean, Dawson-ek beste kranio-puska bat eta beheko hagin bat aurkitu zituen, baina jatorrizko aztarnategitik 3 km-ra. Hau da,
bigarren puntu horretan ere “kranio handi/tximino-baraila” patroia errepikatu zen, eta gertaera horrek guztiz ahuldu zuen Piltdown-en aurka zeudenen
argudioa, alegia, aurkitutako elementuak espezie desberdinenak izanda, kranio/baraila konbinazio hori kasualitatez sorturikoa zela.
Smith Woodward-ek 1948an hil arte defendatu zuen Piltdwon-go gizakia. Charles Dawson 1916an hil zen.

39 Piltdown-go iruzurra eta Sherlock Holmes
“Aurkitu” eta berrogei bat urte geroago, British Museum-ek txosten bat argitaratu zuen 1953an, Piltdown-go gizakia goitik behera iruzur zientifikoa izan
zela erakutsiz.
Itxuraz, baten batek giza kranio bat eta orangutan baten baraila “egokitu”
bat utzi zituen, Piltdown-go aztarnategian. Orangutanaren haginak lima
batez landuta zeuden, eta eite gizatiarragoa zeukaten. Bestalde, baraila kondiloetatik apurtuta zegoen, identifikazio zuzena galarazteko. Areago, hezur-puska guzti-guztiak potasio dikromatoz tindatuta zeuden, eta hori zela-eta,
oso zahar ziruditen.
Piltdown-go gizakiaren benetakotasuna behin eta berriro jarri zen zalantzan urteak joan ahala, gorago aipatu dugunez. Alabaina, antzinatasunaren
kontrako froga ukaezinekoa British Museum-eko Kenneth Oakley-k luzatu
zuen. Izan ere, Oakley-k fluoro erradiaktiboan oinarritutako metodo bat
garatu zuen, antzinako hezurrak garai berekoak direnetz ebazteko. Hezurrek
fluoroa xurgatzen dute ingurunetik, eta beraz, aurkezten duten fluoro-kantitatea, inguruko lurzoruaren fluoro-kontzentrazioaren eta aztarnategian igarotako denboraren menpekoa da. Eta, zer esanik ez, Oakley-k Piltdown-go
hezur-puskei aplikatu zien fluoro erradioaktiboaren metodoa 1949an. Bai
garezurrak eta bai barailak, fluoro-kantitate ia hautemanezinak zeuzkaten,
hau da, ezin izan ziren luzaro egon Piltdown-go aztarnategian. Artean,
Oakley-k ez zuen inolako faltsifikaziorik susmatu: haren ustez, hezurrak
modernoak ziren, bai, baina aspaldian lurperatuak aztarnategi zahar batean.
Dena dela, Kenneth Oakley-k laster hartuko zuen begi-bistako aukera:
“lurperaketa” oraintsu egindakoa zen, eta, areago, ziria sartzeko asmoz egindakoa zen. Ondorio horretara iritsi ziren Oakley bera eta Joseph S. Weiner
eta Wilfred LeGros Clark, Oxford Unibertsitateko anatomia-irakasleak, Pilt-
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down-go hezurrak berraztertu eta gero. Hirurok sinatuta argitaratu zen British Museum-eko txostena.
Nork burutu zuen halako iruzurra? Erantzun klasikoak Dawson-i egotzi
dio errua: froga zirkunstantzial guztiak bere kontra mintzo dira. Hala ere, ez
zaio inoiz motibo gogobetekorik aurkitu, iruzurraren eragingarria izan zitekeenik. Susmagarri nagusia Dawson izanik ere, beste hainbat eta hainbat izen
aipatu izan dira iruzurgiletzat, izan ere, susmagarri bihurtzeko nahikoa izan
da Piltdown-ekiko zeharkako zerikusiren bat edukitzea. Esate baterako, eta
harrigarri badirudi ere, inoiz Sir Arthur Conan Doyle bera ere agertu da
inplikaturik. Bai, halaxe da, Sherlock Holmes detektibe ospetsuaren idazlea
bera. Izatez, Conan Doyle arkeologo amateurra zen, eta Dawson-en lagun
handia; gainera, Piltdown-dik hurbil bizi izan zen. Ba, 1983an Winslow
arkeologoak argitaratu bezala, Conan Doyle izan zen ziri-sartzailea. Winslow-en arabera, espiritismoaren defendatzaile sutsua zen Conan Doyle-k,
barregarri utzi nahi izan zituen orduko zientzialari “materialistak”, jukutria
haren bidez.
Jakina, Gould-ek plazaratu zuen 1980an, inork gutxik espero zuen beste
susmagarri bat, hots, Pierre Teilhard de Chardin josulagun famatua. Piltdown-go gizakia iruzur zientifikoa izan zela egiaztatu eta ia atoan baztertu
zen Teilhard de Chardin-en erruduntasuna, antropologo modura prestigio
oso handia lortu baitzuen Txina urrunean aurkitutako Sinanthropus pekinensis dela-eta. Hala ere, Louis Leakey eta beste zenbait antropologok bazeukaten susmoren bat, Piltdown-go gizakiaren aferan Teilhard de Chardin-en
partehartzeaz. Zertan esanik ez, Gould-en idazlanak eztabaida bizia sorrarazi zuen, eta “kasuak” itxi gabe dirau. Nolanahi, ez dugu ildo horretatik segituko, hemen kontatu gura dugun istoriorako nahikoa baitugu orain arte esandakoarekin.
Piltdown-go gizakiaren aferako beste ikuspegi bat da landu nahi duguna.
Hain zuzen ere, zergatik onartu zuen horren erraz komunitate zientifikoak,
hain begi-bistakotzat joa izan den iruzurra?

40 Konfiantza, arrazakeria ala zelo patriotikoa?
Harrigarria da Piltdown-go gizakiak eduki zuen onarpenaren berehalakotasuna. Normalean, datu zientifiko berriek, batik bat aurrekoekiko adostasunik gabeak, makina bat kritika eta leunketa jasaten dituzte, harik-eta ortodoxian euren leku propioa konkistatu arte. Piltdown-go gizakiaren kasuan, ostera, inolako baheketa barik onartu ziren, eta, areago, paleontologo ingeles
guztien ongietorria eduki zuen. Zelan ulertu hori?
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Piltdown-go gizakia guztiz
humanoa omen zen, eta,
beraz, tresnak fabrikatzeko gai, esaterako, eskuen
artean darabilen cricket-makila. Urruntasunak
damaigun perspektibatik,
Piltdown-go iruzurra
barregarri bihurtu da
nolabait. Hala ere, ezin
ahaztuzkoa da, oraintsu
eta gure artean gertatutako beste faltsifikazio nahikoa famatua: Gorbeia
inguruetako Zubialde
kobako labarretako
mamut, errinozero eta
bisonteak. Gogoratuko
duzulakoa daukat.
Arg. ARTXIBOKOA

Konfiantza izan daiteke horretarako azalpena. Fortey-k dioskunez, konfiantza, izatez, axiomatikoa da zientzia barruan, eta hortaz, kasurako fosil bat
halako lekutakoa dela esaten bada, ez da bere benetakotasuna aztertzen. Konfiantzazko giroan gaude-eta. Fortey-k dioenez, Piltdown-go gizakiaren
eskandalua da konfiantza horren abusuaren kasurik ezagunena, baina baita,
eta horixe da garrantzitsuena, egon diren gutxietako bat.
Gaur egungo begiekaz, edozein giza kranio tximino baten barailarekin
hain inkongruente irudituko zaigu, ezen berehalakoan susmagarri bilakatuko
dela. Kontua ez zen horrelakoa 1910eko hamarkadan. Orduan, hainbat
antropologok jatorri kulturaleko ideia aprioristikoa zeukaten giza eboluzioaren inguruan, alegia, zerebroaren lehentasunarena. Hortaz, gure eboluzioan zehar zerebro handiago bat agertu beharko litzateke beste zenbait egituraren aurretik, eta izan ere, zerebro handiagotu horrek bideratuko zituen gainerako ezaugarri humanoak. Hau da, aitzindari buruhandiak itxaron beharko
genituzkeen, eta gorputzez tximino-itxurakoak. Piltdown-go gizakiak espektatiba teorikoak bete-betean egiaztatu zituen, eta alde horretatik ez zuen inolako eztabaidarik sortu.
Bestalde, Piltdown-go gizakiak indartu egin zituen Europako zenbait ikuspegi arrazial. Piltdown-go gizakiak eklipsatu egin zituen Asian eta Afrikan
buruturiko aurkikundeak. Esate baterako, Piltdown-go gizakiaren aztarnategiaren adinako estratuetan aurkitu zen Pekingo gizakiak (jatorriz Sinanthropus bataiatu zena eta gaur egun Homo erectus modura interpretatu dena) zerebro modernoaren bi herenak zeuzkan, Piltdown-goak zerebro modernoaren
bolumena bera zuen bitartean. Baldin-eta Piltdown-go gizakia arraza zurien
aitzindaria bazen, eta baldin-eta gainerako arrazak Homo erectusetik eratorriak baziren, orduan, zuri kolorekoak gizatasuneraino gainerakoak baino
askoz lehenago iritsiko ziren. Jakina, hori
guztia arraza zuriaren nagusitasunaren
beste seinale bat zen.
Edozelan ere, Piltdown-go gizakia itxaronbako delizia izan zen antropologo britainiarrentzat, izan ere, lehen gizakia adimentsua zen, eta... ingelesa! Milner-ek
zelo patriotiko deitu dio orduko giroko
sentimenduari. Sir Arthur Smith Woodward-ek The Earliest Englishman argitaratu zuen 1948an, nazionalismo sutsu
horretaz kutsatuta. Inperiorako harrotasun-iturri ikaragarria izan zen Piltdowngo gizakia, eta Piltdown-go fosilak koroaren altxorra baino hobeto jagon ziren.
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Piltdown-go gizakia baino lehenago paleoantropologia britainiarrak ez zeukan ezer erakusteko. Kontinentean, ostera, hainbat eta hainbat aztarnategi
aurkitu ziren Frantzian eta Alemanian. Berbarako, Frantziak neandertalak eta
cromagnonak zeuzkan erruz, eta bai euren tresnak eta artea ere. Antropologiaren erregina omen zen Frantzia. Eta antropologo frantsesek aberastasun
hori ahal zuten guztietan pasatzen zieten sudur aurretik britainiarrei. Berauek
irrikatzen zeuden horrelako antzinatasuneko arbasoak edukitzearren.
Alde horretatik, Piltdown-go gizakia une-unean iritsi zen. Eta gainera,
neandertala baino askoz lehenagokoa zen. Gizakiek neandertala agertu baino
milaka urte lehenago kranio guztiz humanoa baldin bazuten, orduan Piltdowngo gizakia izango zen arbasoa, eta neandertal frantsesak albo-adar bat-edo.
Entusiasmo horretan blai, oso gutxi izan ziren “gizakirik zaharrena” Charles Darwinen etxetik hain hurbil agertzeaz (50 km baino gutxiago) harritu
zirenak, nahiz eta Darwinek berak lehen gizakia Afrikan sortu zela postulatu
zuen. Oso gutxi izan ziren, halaber, zur eta lur geratu zirenak, Piltdown-go
aztarnategiko harrizko tresnen artean cricket-makilaren itxura zuen elefante-hezurrean tailaturiko artifakto bat agertzeaz. Holako tresna bat demasakoa
da lehen ingelesarentzat: agertu bezain laster kirol nazionalari ekiten!!!

41 Fosil bizi baten aurkikundea
Zenbaitzuen ustez, XX. mendeko gertaera zoologikorik garrantzitsuena zelakantoaren aurkikundea izan da. Zelakantoa arrain krosopterigioen taldekoa
da, alegia, uretako bizimodua utzi eta lehorrerantz abiatuta lau hankako animaliak sortu zituzten arrainen
taldekoa, hots, tetrapodoen
sorburukoa. Baina, arrain krosopterigio guztiak, 125 bat
espezie, orain 70 milioi urte
dagoenekoz suntsituta zeudelarik, zelakantoa bizirik arrantzatu zuten 1938ko abenduan
Hegoafrikako kostaldean. Hau
da, zelakantoa arrain fosil bizia da nolabait. Dena dela, aipatu dugun aurkikundearen garrantzi zoologikoa ez zen etorri zelakantoa fosil bizia zelako,
baizik-eta, lau hankako animalien aitzindaria zenez, hots, tetrapodoen sorburua zenez, gure urruneko arbasotzat ere jo zitekeelako. Konturatu garenez, beste askotan bezala, beraz, antropozentrismoak erabaki du zerk duen
garrantzia eta zerk ez.
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Undina penicillata arrain
krosopterigio fosila,
Bavarian aurkitutakoa,
orain 150 milioi urte bizi
izan zen. Krosopterigioek
historia ebolutibo oso
luzea dute: Deboniarraren
erdialdean agertu ziren,
goi-paleozoikoan loratu,
eta kretazeoaren amaiera
arte luzatu ziren.
Erregistro fosileko azken
krosopterigioa orain 70
milioi urteko Macropoma
da, izatez, egungo zelakantoaren oso antzekoa
dena, txikiagoa izan arren.
Arg. ARTXIBOKOA

Armand David, pandaren aita

Lehen zelakanto bizia, Chalumna ibaiaren bokale inguruan agertu zen,
East London deritzon hiri hegoafrikarretik gertu samar, Goosen kapitainaren
baporearen sareetan. Zelakantoa ia hirurogei kilokoa zen, eta metro t’erdiko
luzerakoa. Goosen kapitainak ez zuen arraina ezagutu, eta hain arraro iritzi
zion, hozkailuan gorde eta portura eroatea deliberatu zuela. Hiru egun geroago, East London-era iritsi zirenean, bertako natur zientzietako museoko
arduradunari pasatu zion, Courtenay-Latimer andereari, hain zuzen ere. Eta
berorrek arrain arraro hura ikusi, eta aurkikundearen garrantzia hauteman
zuen. Horrexegatik, arrainaren zirriborro batzuk egin zituen, eta James L.B.
Smith iktiologo ospetsuari bidali zizkion berandu barik, Hegoafrikako
Grahamstown-go Rhodes unibertsitatera.
Jaso zituen irudiek harrituta utzi zuten Smith doktorea. Berehalakoan igorri zion telegrama bat Latimer andereari, esanez, zelan edo halan arraina kontserbatzeko. Dena dela, Hegoafrikako udako beroa zela-eta, ordurako erdi
ustelduta zegoen animalia, eta erraiak erabat hondatuta.
Smith doktoreak 1939ko otsailean aztertu ahal izan zuen arraina. Zur eta
lur geratu zen: arraina ikustean, Latimer andereak dinosauro hil berria erakutsi izan balio bezala aurkitu zen, izan ere, inolako zalantza barik arraina
krosopterigioen taldekoa baitzen, hau da, Kretazeoaren bukaeran suntsitu
zen talde batekoa. Uste denez, krosopterigioak dinosauroekin batera-edo
desagertu ziren.
Esan bezala Smith doktoreak zelakantoa krosopterigioen taldean sailkatu
bazuen ere, subordena berria, familia berria, genero berria eta espezie berria
ezarri beharrean aurkitu zen, animaliaren kokapen taxonomiko egokia zedarritzeko. Espezieari Latimeria chalumnae izen binomiala jarri zion, Latimeria
Courtenay-Latimer anderearen ohorez, eta chalumnae Chalumna ibaia gogoraraziz.
Krosopterigioen hegats bikoitiak oso bereziak dira, eta luzaroan ornodun
tetrapodoen hankaren abiapuntu ebolutibotzat jo izan dira. Krosopterigioen
hegatsak, arrain gehienenak ez bezala, lobuludunak dira. Arrain normalen
hegatsetako hezurrak, erradioak direlakoak, gorputzean sustraituta daude zuzenean. Ostera, zelakantoaren hegats bikoitiek “hankatxo” gihartsu bana dute,
erradio luzeen euskarri gisara aritzen diren hezurrez hornitua. Zelakantoaren
aurreko hegatsaren hankatxoa disekzionatuz, hiru hezur aurkitzen dira, edozein tetrapodoren soinadarreko humero, ulna eta erradioarekin homologa daitezkeenak, eta ostetik beste hezur txikiago asko daude, era berean, gure eskumuturreko hezurrekin konpara daitezkeenak. Hau da, krosopterigio fosilen eta
zelakanto bizien hegats bikoitiak, izatez, hanka modura daude premoldatuta,
eta lur gainetik ibiltzeko baliagarriak bide dira. Ostera, gainerako arrainen
hegatsek igerian egiteko soilik balio dute. Hegatsaren egitura berezi hori dela-eta azal daiteke zelakantoaren aurkikundeak piztu zuen oihartzun zabala.
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Alabaina, zelakantoaren barne-anatomia ezagutzeke geratu zen, erraiak-eta usteldu egin baitziren. Smith-ek beste ale bat harrapatzea deliberatu
zuen, zelakantoaren anatomiako gainerako xehetasunak aztertu eta deskribatu ahal izateko.
Deliberoak delibero, Smith-ek hurrengo hamalau urteak igaro zituen
bigarren zelakanto bat eskuratu guran. Afixak prestatu zituen arrainaren deskribapenarekin 100 librako saria eskainiz, eta Afrikako ekialdeko kostaldetik
zabaldu zituen, Keniatik Hegoafrikaraino. Edozelan ere, 1952 arte itxaron
behar izan zuen: harrapatutako bigarren zelakantoa Anjouan irlatik paraje
agertu zen, Komore artxipelagoan, Afrika eta Madagaskar arteko kolonia
frantsesean. Hango arrantzale batek lortu zuen, eta Eric Hunt kapitainari
jakinarazi zion, hain zuzen ere Smith doktorearen korrespontsalari. Hunt
kapitaina lehenago eta behin alea ondo fixatzen arduratu zen, horretarako
gatza eta formola erabiliz, eta ostean abisua pasatu zion iktiologo hegoafrikarrari. Smith-ek Hegoafrikako gobernuaren hegazkin bat erdietsi zuen,
Komore irletaraino joateko zelakantoa jasotzera, eta atzera Hegoafrikara
itzultzeko.
Smith-ek espezie berritzat jo zuen bigarren zelakantoa, eta Malania anjouane deitu zuen, Malan jaunaren, hots, Hegoafrikako presidentearen, laguntza
eskertuz. Dena dela, laster ikusi zen bigarren ale hori ere, kontserbazio-arazoak gorabehera, Latimeria chalumnae espezie berekoa zela.

42 Zelakanto guztiak frantsesak dekretuz
Orain artekoa zelakantoaren aurkikundearen kontakizun “heroikoa” izan da,
biologiaren historia askotan irakur daitekeen moduan. Zernahi gisaz ere,
bigarren harrapaketa hori “gorabehera diplomatiko” bihurtu zen.
Parisen, J. Millot doktorea, berau Natur Zientzietako Museoko Irakaslea
eta Madagaskarreko Ikerketa Zientifikoetarako Institutuko Zuzendaria, oso
hasarre dago, ur frantsesetan harrapatutako zelakantoa jakintsu britainiar
batek “ostu” zuelako. Gogoratuko duzunez, antzerako zerbait (baina alderantziz) irakurri dugu panda gorriaren deskribaketaren inguruan. Jakina, aditu frantses guztiek estimu handitan dute J.L.B. Smith iktiologoa, eta bai
haren ikerlana ere, baina hala ere, ezin da horrelakorik jasan. Eta, Frantziak
1953an debekatu egin zien ikertzaile kanpotarrei ur frantsesetan harrapatutako zelakantoen ikerketa.
Hortik aurrera, J. Millot-ek aldatu egin zuen bere ikerketa-lerroa armiarmetatik zelakantoetara, eta era berean, Madagaskarreko Ikerketa Zientifikoetarako Institutua izan zen ur frantsesetako zelakantoen arduraduna, ataza
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horretarako laguntza ofizial oparoa eduki zuelarik, bai sarietarako, bai aleak
patxadaz kontserbatzeko, eta bai Komore irletatik Antananarivo-rainoko
(Madagaskarreko hiriburua) garraiorako. Hortik aurrera, beraz, harrapatutako zelakanto guztiak “frantsesak” izan ziren, harik-eta 1976an Komore irlak independente bihurtu arte.
Hirugarren zelakantoa 1953an eskuratu zuten, eta egoera onean iritsi zen
Millot doktorearenganaino. Hurrengo urtean Jacques-Yves Cousteau ospetsua eta bere hamalau urpekariak joan ziren Calypso ontzian Millot-ekin kolaboratzera, baina ez zuten ale bizirik harrapatu. Nolanahi ere, 1956. urtearen
bukaerarako frantsesek hamabi zelakanto eskuratu zituzten egoera onean, eta
1970erako hogeita hamalau ale.

Zelakantoa fosil bizia dela
esaten da sarritan. Izan
ere, oso-oso antzekoa da
arrain krosopterigio fosilekin, eta bat-batean berpiztu egin dela dirudi. Dena
den, zelakantoaren ezaugarri primitiboak bizirik
atxikitzeak ez gaitu harritu
behar, eboluzioa ez baita
beti progresiboa. Espezie
hau suntsipen-arriskuan
dago gizakiaren eraginez:
zelango ironia, historia
horren luzea eduki duen
leinuaren ordezkari bizi
bakarrarentzat!
Arg. ARTXIBOKOA

Azken urteetan areagotu egin dira zelakanto bizi bat harrapatu eta erakusteko ahaleginak. Esate baterako, helburu horrekin antolatu zuen espedizio bat New Yorkeko akuarioak 1986an, eta beste zenbait espedizio japoniarrek 1981/2, 1983 eta 1989an, baina ez zuten deusik lortu. Hala ere, argi dago
zelakantoen harrapaketak emendatu egin direla: 1938-1990 tartean 172
zelakanto-eskuraketa zerrendatu dira, gehi legez kanpo atera direnak. Batez
bestekoa lau ale bada ere, hasieran urteko zelakanto bat harrapatzen zen, eta,
adibidez, 1986an hamaika ale. Gorakada horren arrazoia, dirudienez, Frantziaren monopolioaren desagerpena izan da, zeren horrek, nolabait esateko,
zelakantoaren merkatua liberalizatu egin baitu, eta nazioarteko erakundeek
zelakantoaren truke-sariak dezente handiagotu dituzte. Izan ere, azkenotan
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museo eta akuarioetarako prestigio-kontu hutsa da zelakantoa erakustea, eta
izatez nahikoa merkea, Komore irletako egoera ekonomiko larria kontuan
hartuz. Komore irletako per capita errenta 520 dolarrekoa izan zen 1993an;
ostera, metropoli izan zuenaren per capita, alegia, Frantziarena, 22.760 dolarrekoa 1994an. Bestalde, Ekialde Urruneko jende artean zurrumurrua zabaldu da, dioena zelakantoaren bizkar-muina bizitza luzatzeko elixirea dela, eta,
errinozeroaren adarrekin bezala, merkatu beltza espeziearen iraupenerako
arrisku-faktore bihur daiteke.
Egin diren estimazio batzuen arabera, 1991 arte, zelakanto-populazioa 650
alekoa-edo izan zen. Hala ere, 1994tik aurrera kopuru hori urritu egin da
biziki, eta orain Komore irletan 200 zelakanto baino gutxiago gera daitezke.
Populazio-estimak aparte, zelakantoak hainbat ezaugarri ditu, suntsipen bidean dauden espezieek aurkeztu ohi dituztenak: urritasuna, tamaina handia,
piramide trofikoetan gora egotea, biologikoki bideratutako eboluzioa, sakabanakuntzarako ahalmen eskasa, kumaldi urriak, bizitza luzea, izaera espezializatua, eta biodibertsitate handiko habitata. Gehienetan bezala dagoenekoz berandu denean-edo, zelakantoarentzako babesguneak eta parkeak ezartzea erabaki da, baina, ez dago esan beharrik, Komore irlek ez dute ganorazko
plangintza kontserbazionista bideratzeko nahikoa ahalmen ekonomikorik.
Zorionez, 1998an, Komore irletatik oso urruti zelakanto-populazio bat
aurkitu da Indonesian, eta horrek bestelako itxaropena dakarkigu fosil biziaren iraupenerako. Nolanahi, Indonesiako zelakantoa beste espezie batekoa
ei da datu morfologiko eta genetikoetan oinarrituta, eta Latimeria menadoensis izen taxonomikoa jarri diote.
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43 Suleiman Handiaren haremeko begikoa
Hamabost egun lehenago mendebalderantz “lagintzera” joandako ehiztariak
maiatzaren lauan itzuli ziren, eta, besteak beste, sei tximino zekartzaten, espezie ordura arte ezezagun batekoak zirenak eta txinatarrek kin-tsin-hoou zeritzotenak, hots, urre-zetazko tximinoak. Armand Davidek bidaia-egunkarian azaldu zuenez, urre-tximinoa
ia 3000 m-ko mendietako zuhaiztietan bizi zen, artean elurrez zuritutako lekuneetan.
Handik egun batzuetara, maiatzaren 23an beste ale bi eraman zizkioten. Nahikotxo hondatuta zeudenez,
Armand Davidek ez zituen erosi,
urre-tximinoa inguru haietan ugaria
izango zela pentsatu baitzuen. Oker
zegoen. Hurrengo uztailaren 16an,
ondutako larruak lorrinduta aurkitu
zituen, bertako eguraldiaren umeltasuna bildumentzako oso kaltegarria
baitzen. Izan ere, Moupingo eguraldia ezinago hezea zen, eta, Armand
Davidek kontatu bezala (1869-0521), oihuak eta kantak nahikoa ziren,
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printzerrian aurkitu zuen
Armand Davidek, eta, gainerako ugaztun gehienekin egin bezala, Alphonse
Milne-Edwards-ek plazaratu zuen. Irudian urre-tximino eme heldua
dugu, jatorrizko deskribapenean argitaratutakoa.
Arg. ARTXIBOKOA

Armand David, pandaren aita

Suleiman Handiaren haremeko Roxellana nahikoa
ospetsu bihurtu zen
Mendebaldeko korteetan,
eta, izan ere, hainbat margolarik gaitzat hartu
zuten, eta irudikatu egin
zuten ezagutu ez arren.
Nolanahi dela, ez dakigu
Alphonse Milne-Edwardsek noren koadroa ikusiko
zuen, urre-tximinoaren
hain antzekoa iruditu
zitzaiona: aurkitu ditugun
horietan (ondoan ikus
ditzakezunak) ezin izan
dugu atzeman, Milne-Edwards erakarri zuen
antzekotasunik.
Arg. ARTXIBOKOAK

atmosferako langarra kondentsatu eta euria mugitzeko: haran goi haietan
gizonen oihuek nahiz eskopeta-tiroek euri-zaparradak sorrarazten zituzten.
Kontuak horrela, urre-tximinoaren larruak alferrik galduta zeuden erabat,
nahiz eta giroa lehortzeko Armand Davidek sarritan sua pizten zuen.
Urre-tximinoen eskeletoak geratu zitzaizkion bakarrik. Jazokune hori
gorabehera, Armand David ez zen larregi larritu, sinistuta baitzegoen tximino gehiago eskuratuko zituela. Baina egunak joan egunak etorri, urtea aurrera zihoakion esku hutsik. Azkenik, azaroaren bostean lortu zioten ale heldu
bat, Moupingo lur promestua betirako utzi baino aste bi lehenago.
Alphonse Milne-Edwards-ek harrituta begiratu zion animaliari: aurpegia
berde-urdinxka edota turkesa kolorekoa zeukan, eta sudurra motz-motza eta
ia begietaraino biribilkatua; burualdea laranja-kolore bizikoa. Izatez, tximinoak gorputzuak ziren, soinadarrak handi eta gihartsuak, eta buztana luze eta
indartsua. Tximinoen bizkarra zetazko ilaje urrekaraz estalia zen, ileak luzez
45 cm-koak zirelarik.
Elurretako tximino horren koloreak ikustean,
Milne-Edwards-ek XVI. mendeko koadro bat
gogoratu zuen, kortesana ospetsu bat irudikatuta zeukana. Delako kortesana hark, hots,
Roxellana gazte errusiarrak, adatsa gorri eta
orkatiletarainokoa zeukan, eta sudurra motz eta
erakargarria. Roxellana bahitu egin zuten pirata turkoek Europako ekialdeko Galitzian, eta
geroago saldu, esklabo modura Suleiman Handia sultanaren haremerako. Roxellanaren begitartea harro eta bizia ei zen, kolore urdin argiko
begi handiduna, eta aho txiki eta ezpain gurikoa. Roxellana Suleimanen begikoa izan zen,
eta 1523an elkarregaz ezkondu ziren. Jazokune
hori azpimarragarria da benetan, ze, sultan turkiarrak ez baitziren esposatu mendeetan zehar.
Areago, infantizidio anker baten sustatzailea
izan zen Roxellana: Suleimanek, emaztea
laketaraztearren eta, hortaz, berarekin edukitako semearen, hots, Selim-en, oinordekotza
ziurtatzearren, haremeko gainerako emakumeekin izandako semeak hiltzea agindu zuen.
Seguruenez, Milne-Edwards-i ez zitzaion hori
guztia burura etorri, urre-tximinoa sultanaren
begikoarekin alderatu zuenean. Haatik, bataren
eta bestearen sudur motzak antz-antzekoak
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begitandu zitzaizkion, eta kilikagarria iritzi zion antz horri. Kontuak kontu,
ekialdeko Tibeteko tximinoa zientziarako deskribatu zuenean, 1870ean, Milne-Edwards-ek lehenago Semnopithecus roxellana izena jarri zion, eta geroago
Rhinopithecus roxellanae erabili zuen. Beraz, Nomenklatura Zoologikorako
Nazioarteko Kodea aplikatuz lehentasuna roxellana determinatzaile espezifikoari eman behar zaio, eta, hortaz, Rhinopithecus roxellana (Milne-Edwards,
1870) dugu espeziearen izen zientifiko zuzena. Modu arruntean urre-tximinoa esaten zaio gehienetan (golden monkey), edota urre-tximino sudurmotza
nekezago (golden snub-nosed monkey).
Nolanahi, eta izen zientifikoak gogorarazitako sudurren arteko antz kilikagarri hori gorabehera, Armand Daviden tximinoaren eitea ezin hobeto
egokitzen zen, Panschan eta Anyang aroetako loreontzi txinatarretako tximino-demonioaren irudiekin. Loreontzi horietako tximinoa mitozko aura
batez inguratuta zegoen, zeren, irudiak aspaldidanik ezagutu arren, Txinatik
kanpo inork ez baitzuen animalia horrengan sinisten.
Hasieran, loreontzi horietako eta tinta txinatarrezko irudi batzuetako tximinoek arte-historialari eta sinologoen arreta erakarri zuten, baina ez zoologoena. Irudi horietan iratxo moduko bat agertzen da, musu berde-urdinxka
duena, adats gorria, ilaje beilegia, eta buztan luzea. Iratxo horren aurpegierak
gizatiar samarra ematen du, eta, zer esanik ez, ez du falta sudur motza begien
mailaraino biribilkatua. Horietako irudi batzuen adina lau mila urtekoa zen
sinologo batzuen arabera. Alabaina, eta nahiz eta hain aspaldi ere artista txinatarrek animaliak errealismo gaindiezinaz marrazten zituzten, inork ez zuen
pentsatu horrelako kreaturarik benetan existituko zenik Ekialde Urruneko
bazterren batean, eta hortaz, iratxo sudurmotza alegiazko izakien multzoan
sailkatu zen, arte txinatarraren dragoi eta unikornioekin batera.
Geroagoko ikerketek egiaztatu egin zuten urre-tximinoa zela loreontziek
irudikatuta zeukatena. Baina, horregaz batera, Rhinopithecus roxellana munduko animaliarik urrienetakoa dela nabarmendu da. Izan ere, Armand Daviden ostetik oso ikertzaile, bidazti edota ehiztari gutxik ikusi dute urre-tximinoa. Oraintsu arte, zientziak museoko ale bakan batzuk besterik ez ditu ezagutu, eta txinatarrek bakarrik harrapatu dituzte bizirik zooetarako.

44 Urre-tximinoaren gorabeherak
Urre-tximinoak primate zerkopitezido kolobinoen taldekoak dira, edo, modu
arruntean esanda, tximino hostojaleen taldekoak. Tamainaz tximu handiak
dira: gorputz-luzera 57-83 cm-koa izaten da, eta 51-72 cm-koa buztanarena.
Alde nabarmena dago ar eta eme helduen pisuen artean, eta arra beti izaten
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Urre-tximinoa koniferoz,
banbuz eta zuhaitz hostozabalez osaturiko baso
mistoetan bizi da, eta
negu hotz eta luzeak jasateko moldatuta dago.
Sexu-dimorfismo nabaria
du espezie honek, eta
arrak lodiune gorrixka bi
ditu aho-ertzetan, besteak
beste.
Arg. ARTXIBOKOA

da emea baino gorputzuagoa eta astunagoa, 30 kg iritsiz. Hala ere, dimorfismo sexualak baditu beste ezaugarri bi. Batetik, arrek zeregin ezezaguneko
hegal gorrixka bi dauzkate goi-ezpainean, emeek ez dituztenak. Horrez gainera, arren letaginak emeenak baino hiru bider luzeagoak izan daitezke.
Urre-tximinoa arborikola da, hau da, zuhaitzetan bizi da, eta bere dieta
sasoiarekin aldatuz doa. Eguraldi epeleko hilabeteetan foliboroa da batez ere,
hots, hostoez elikatzen da, bai izei eta pinuen orratzez eta bai zuhaitz
hostozabalen orriez ere. Horiez gainera, kimuak, enbor-azalak, loreak, fruituak eta pinaziak jaki osagarriak izaten dira. Dena dela, urre-tximinoak
enbor-azal eta likenetara aldatzen dira neguarekin batera. Janari-iturri nagusia zuhaitzetan aurkitzen duten arren, batzuetan lurrera jaisten dira, eta belarra edota basatipulak jaten dituzte. Bestalde, txori-arrautzak, txitoak, zizareak eta zomorroak jan ditzakete noiz edo behin.
Primate kolobinoen urdaila bereziki moldatuta dago, eta bakterio-koloniak ditu. Goiko aldea zabala da, eta beheko alde azidotik banandua. Goiko
alde horretako pH basikoa beharrezkoa da, bertako bakterio anaerobikoek irentsitako hostoen
hartzidura bidera dezaten: bakterio horiei esker liseritu ahal dute
euren dietaren zelulosa guztia.
Izan ere, kolobinoen urdail zaku-itxurakoak beste edozein primaterenak baino askoz hobeak dira
hostoak liseritzen. Eta hori arrazoi bi direla-eta. Batetik, bakterioek hostoen osagai nagusia,
hots, zelulosa, deskonposa dezakete, eta horrela haien energia
askatu; primate bakteriobakoek,
jakina, ezin dute janari-iturri hori ustiatu. Bestetik, bakterioek indargetu egiten dituzte zuhaitzen toxina babesle asko, eta modu horretara lehiakiderik
gabeko jangaiak eskuratzen dizkiete primate kolobinoei.
Urre-tximinoak oso animalia sozialak dira, eta fisio/fusio deritzon jokabidea erakusten dute, primateen artean arrunta ez dena. Fisio/fusio fenomeno
horrek, izenak berak dioskun legez, talde handien eta talde txikien eraketa
txandakatua dakar. Udako taldeak 600 banakoz osatuta egon daitezke: kopuru hori harrigarria da edozein primaterentzat, gizakia salbu, jakina. Baina,
eguraldi hotza datorrenean, talde handia zatitu egiten da, 60-70 banako
dituzten azpitaldeak edo gutxienez hogeikoak osatuz; talde horiek atzera ere
batuko dira, hurrengo udaberria iristean. Normalean, azpitaldeek zenbait
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familia-unitate edukitzen dituzte, eta ar bat eta bospasei eme unitateko, gazteak aparte. Bizi-eremua 15-50 km2-koa izaten da.
Urre-tximinoen ernaldia zazpi hilabetekoa izaten da, eta jaiotzak apiril-abuztu tartean gertatzen dira. Normalean, sabelaldi bakoitzeko kume bat
egiten dute, kilo-erdi ingurukoa izaten dena. Zaintzaren ardura gehiena amari dagokio, baina, erdiketa osteko lehen egunetan arrak ere laguntzen du.
Urre-tximinoak bai koniferoez eta bai banbu eta zuhaitz hostozabalez osatutako mendi-baso epeletan bizi dira, 1200-3300 m arteko altueretan. Mendi-basoetan bizi dira urte osoan, baina neguan beherago, jakina. Edozelan
ere, negu hotz eta luzeetara moldatuta daude, mendi horietan zero azpiko
hamar graduko tenperatura arrunta izanik; inoiz erregistraturiko minimoa
–30ºC izan da. Hau da, urre-tximinoak dira tenperaturarik baxuenak jasaten
dituzten primateak, giza jendea aparte.

45 Urre-tximinoaren kontserbazio-egoera
Gaur egungo datuen arabera, urre-tximinoa Txinako hego-mendebaldeko
lurralde menditsuetan bizi da, nolabait Tibeteko goi-ordokiak inguratuz
Sichuan probintzian Gansu-ko hegoalderaino, eta bai Shaanxi eta Hubei probintzietan ere. Populaziorik handienak Wolong Natur Erreserban daude,
Sichuan probintzian, non, panda zaintzeko hartu diren prekauzio guztiak aldi
berean mesedegarriak baitira urre-tximinoarentzat ere. Esan ohi denez, panda “goardasol” espeziea da erreserbako gainerakoentzat, ingurune horren
kontrako erasoen zaparradetatik gerizatuko baititu.
Hala ere, espezie zaurgarritzat jo da IUCNren zerrendan. Txinako Basogintza-ministeritzaren zenbatespenen arabera, Rhinopithecus roxellana tximinoaren populazioa 10.000-13.000 alekoa izan daiteke (3700-5700 banako
lirateke beste iturri baten arabera). Txinako gobernuak “lehen mailako babesa” esleitu dio urre-tximinoari, alegia, pandari ezagutu zaion berbera. Urre-tximinoa 1962tik aurrera babestu da legez, 1975etik aurrera “lehen mailakoa”, eta gaur egun Txinako hamalau erreserbatan dago, baina denetara soilik babestutako 6900 km2 batuz. Halaber, zenbait zook ugalketarako taldeak
dauzkate.
Lehen mailako babesa duten espezieen ehiza debekatuta dago erabat. Alabaina, kontserbaziorako lanek ezin izan dute ehizaren eta habitataren deuseztapenaren eragina indargetu.
Esate baterako, Ch’ing dinastia bitartean urre-tximinoaren larruekin kapusai oso preziatuak egiten ziren, baina, agintari mantxuriarrek soilik jantz
zitzaketen. Uste zenez, soingaineko horiek janzten zituztenak erreumatis-
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motik gerizatuta zeuden. Gaur egun
ere, larrua sendagai modura erabili ohi
da hain bizirik dagoen Txinako medikuntza tradizionalean, eta beraz, ehiza
ez da gelditu debekuak gorabehera.
Adibidez, oraintsuko albistegiek esan
dutenez, Txinako gobernuak heriotz
zigorra ezarri zien, panda biren eta
urre-tximino baten larruak saldu nahi
zituzten gizon biri; horrez gainera,
aurrekoen gaizkide bati bizitza osorako
espetxea jarri zion, eta 8-15 urteko
zigorrak beste bost gaizkideri.
Beste arrisku-iturri handia da giza
populazioekiko hurbiltasuna. Izan ere,
sarritan nekazaritza edota abeltzaintza-lurraldeek mugatzen eta estutzen dituzte urre-tximinoaren bizi-eremuak,
eta ondorioz, tximinoaren ekosistema
gero eta kaltetuago eta murriztuago
aurkitzen da, bai baso-soiltzeaz eta bai
giza kolonizazioz ere, batik bat ibaien
inguruetan.
Aurrekoagaz batera, zuraren ustiakuntza komertzialak areagotu egin du
basoen fragmentazioa, eta, habitat-galera soilaz gainera, tximino-pupulazio
bakartuen bideragarritasuna pipiatu du,
irlen biogeografiak argiro irakatsi digunez. Alegia, gelditzen ari den habitat
egokia ez bide da aski, bertako tximino-populazioen biziraupena ziurtatzeko.
Hari horretatik, guztiz deigarria suertatzen da, galzoriko espezieen babesa
ikuskatzen duen zerbitzu berberak, aldi
berean, zuraren ustiaketa kudeatzea.
Eta, antza, orain arte ez du ahaleginik
egin, urre-tximinoa bizi den lurraldeetan deforestazioa murrizteko; areago,
kontrakoa egin omen du zenbaitetan.

Urre-tximinoaren gaur
egungo banaketa (lau
espezie direla aintzat hartuta), eta bai aztarna fosilen banaketa ere,
Kirkpatrick-en arabera.
Arg. ARTXIBOKOA
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46 Urre-tximinoa eta Txinako barrutirik pobreenetako bat
Jakin izan denez, Txinako Yunnan probintziako Deqin barrutiko gobernuak
100 km2-ko baso zahar baten mozketa baimentzea erabaki zuen 1995ean.
Barruti hori Txinako pobreenetakoa da, eta, batetik, Birmania eta, bestetik,
Tibet Probintzia Autonomoarekin egiten du muga, bertako biztanleak herriz
tibetarrak eta erlijioz budistak izanik. Kontua da, barruti horretako gobernu
(txinatarra) ez zela gai izan funtzionarioen nominak ordaintzeko hainbat hilabetetan, eta zuhaitzak diru bihurtzea deliberatu zuen.

Urre-tximino beltza
(Rhinopithecus bieti) zientziarako Alphonse Milne-Edwards-ek deskribatua
bada ere, espezie hau ez
zuen Armand Davidek
aurkitu, Ezpeletako esploradorea ez baitzen berori
bizi den lurralderaino barneratu. Hemen, espeziearen deskribapenerako erabili zen irudia eta ale biren
argazkia ikus ditzakezu.
Arg. ARTXIBOKOAK

Moztekoa zen gunea, Baimaxue Natur Erreserbaren hegoaldeko mugan
dago, eta justu erreserba hori 200 bat urre-tximinoren aterpea da. Berrehun
tximino horiek Rhinopithecus bieti espeziearen populazio osoaren, hots, 1000
banako, bostena osatzen dute. Beste estimazio baten arabera 2000koa da
kopuru osoa.
Rhinopithecus bieti espeziea Milne-Edwards-ek ezarri zuen 1897an, eta, aditu batzuek benetako espeziea dela uste badute ere, beste askok R. roxellana
espeziearen subespezietzat jo dute. Izan ere, bata eta bestea elkarren oso-oso
antzekoak dira, eta forma bien arteko desberdintasun nagusia R. bietiren bizkarreko ilajea ilunagoa izatea omen da. Kolorearen gorabehera hori dela-eta,
urre-tximino beltza esaten diote, benetako espeziearen kategoria onartu diotenek.
Adituen eztabaidak argitzen ez diren arren, tximinoaren etorkizuna ilun
dago, egunetik egunera beltzago; arriskupeko espezietzat jo da IUCNren
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Urre-tximino beltzaren
banaketa-mapa,
Kirkpatrick-en arabera.
Denetara mila ale bizi
dira, eta eurotako
berrehun Baimaxue Natur
Erreserban. Handia da
espeziea erabat suntsitzeko arriskua, baso-mozketaz zatikatu egin baita
bere habitat naturala.
Izatez, guztiz bakartutako
hamahiru subpopulazio
daude, "irla" bihurtu direnak, basobako "itsaso"
zabal batean. Jakina, egoera horretan suntsipen
lokalak erraz gerta daitezke, subpopulazioak ez
dira-eta oso bideragarriak,
eta modu horretara espeziearen suntsipen osoa
etor daiteke.
Arg. ARTXIBOKOA

zerrendan. Deqin barrutian,
arestian ikusi dugunez, estatuaren konpainia zura-ekoizle batek moztu zituen
bi metro zabalerako zuhaitzak, ehunka urtekoak. Alegia, Basogintza-ministeritzaren menpeko zerbitzu
batek. Eta mozketa hori bai
erreserbako mugatik bertatik hegoalderantz, eta bai
Baimaxue erreserba baitan
ere. Urre-tximinoak izan
zein urre-tximino beltzak
izan, ez dute muga administratibo sotil horren berririk edukiko, baina bizitzeko lurralde aproposaren
murrizpena seguru baietz igarriko dutela. Tximinoek eta gainerakoek, jakina!
Adituen eztabaidetan ezer esatekorik ez badugu ere, egoeraren tamalgarria
ikusita, guk gurago genuke R. bieti benetako espeziea izango ez balitz, hau
da, R. bieti eta R. roxellana arteko aldeak sakonak ez balira. Horrela, inguru
horretako 1000 tximino horiek bereak egiten dutenean, gertaera hori R. bieti urre-tximino beltzaren erabateko suntsipena barik, lurralde horretako R.
roxellana urre-tximinoaren suntsipen lokala litzateke. Edozelan ere, ez deritzot horri kontsolamendu handiegia. Gainera, 1988an benetako espezietzat
(eta beraz R. roxellanaren subespezietzat ez) jotzeko proposamen finkoa argitaratu zen.
Yunnan probintziako adibide horren harian, pozgarriena, beharbada, aipatutako txikizioa guztiz burutu baino lehen geldiarazi zela izango litzateke, eta
geldiarazi, hain zuzen ere, Txinako mugimendu ekologista hasiberriak. Leku
guztietan bezala ez dute lanik falta.

47 Urre-tximinoaren eraniztasuna
Orain artekoan hona espezie bi ekarri ditugu bakarrik, alegia, R. roxellana eta R.
bieti, baina Rhinopithecus generoak badauzka beste bi, hauek ere sudurmotzak:
R. brelichi eta R. avunculus; lehenengoa Thomas-ek deskribatu zuen 1903an eta
bigarrena Dollman-ek 1912an. Itxura osoz azkeneko espezie bi hauek aurrekoak baino egoera tamalgarriagoan daude, ze, estimazioen arabera, R. brelichi
espezieko aleak 1000 dira, eta 290-350 ale R. avunculus espeziekoak (soilik 150
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ale beste iturri baten arabera). Kopuru horien txikitasuna, “arriskupeko” aseptikoegi batekin adierazi da IUCNren liburu gorrian. Bestalde, lehenengo hirurak
Txinan bizi dira, eta laugarrena, R. avunculus, Vietnamgo iparraldean.
Tximino sudurmotzen lau espezieak oro har kontsideratuz, ia-ia itsas mailatik hasi eta 4500 m-rainoko altuera-gradientean aurki daitezke. Ez dago
esan beharrik, altuerarekin batera habitatak aldatuz doaz, eta bai, beraz, tximinoen jokabideak ere, halatan non lau espezieok nolabaiteko erradiazio
adaptatiboaren adibide bikaina eskaintzen baitigute.
Dollman-en tximino sudurmotza, R. avunculus alegia, Ibai Gorriaren
(= Song Hong) iparraldeko gune txiki batean bizi da, Vietnamgo Na Hang
hiri-inguruetan, itsas mailatik gertu, 200-1200 m artean. Habitata banbu eta
zuhaitz hostozabalen oihan tropikala da, montzoiaren eraginpekoa, Bac Thai
eta Ha Tuyen probintzietako kare-harrizko muinoetan. Dollman-en tximino
sudurmotza hogeita hamar laguneko taldeetan bizi da, nahiz eta espeziea ugariagoa zenean taldeak ehun lagunekoak-edo izaten ziren. Talde hauek oso
nekez jaisten dira lurrera, eta batik bat banbuz eta hostoez elikatzen dira, dieta hori noizbehinka haziez eta lorez lagunduz.
Galzoriko espezie honen babeserako erreserba bi ezarri dira Vietnamen.
Eurotako batek 400 km2 besarkatzen ditu, eta, satelite bidezko argazkiek erakutsi bezala, tximinoontzako oihan egokia dute. Baina, horrela izanik ere,
1990. urtean ez zen banako bat bera ere topatu, bertan buruturiko landa-lanean. Ez dago inolako daturik bigarren erreserbaren inguruan. Ostera,
badago daturik ehizari dagokiola: 1992ko soilik lehen hiru hilabeteetan
gutxienez 16 ale akabatu ziren, hau da, populazio osoaren 5%.
Dollman-en tximino sudurmotza, alde gehienetatik begiratuta, Asiako gainerako primate kolobinoen antzekoa da. Aitzitik, Txinako beste hiru errinopitekoak mendi-baso epeletan bizi dira, oso negu hotzak dituzten aldeetan.
Habitat-mota horrek eraginda, Txinako tximino sudurmotzek hainbat ezaugarri morfologiko eta jokabidezko garatu dituzte, gainerako primate kolobinoengandik bereizten dituztenak.
Beste hainbat datu aipa badaitezke ere, hemen habitataren altuerari dagozkionak zehaztuko ditugu espeziez espezie. Brelich-en errinopitekoa 500-2570
m-ko tarte zabalean aurki daitekeen arren, normalean 1500-2200 m-ko
garaieratan bizi da. Urre-tximinoa, gorago zehaztu den legez, 1200-3300 m
artean ikusi da. Goren bizi dena urre-tximino beltza da, 3000-4500 m artean alegia. Esan gabe doa, bai tenperatura-tarteak, bai prezipitazioak eta bai
baso-motak ere desberdinak izango dira altuera-tarte horietan, eta beraz
espezie bakoitzaren bizi-baldintzak ere desberdinak izango dira.
Primate kolobino gehienak tropikalak direlarik tximino sudurmotz hauek
hain gora bizi izateak, iraganari buruzko ideia bat iradokitzen digu: Tertziarioan, zortzi milakoen gailurreria eratu aurretik, lurralde horietan klima
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beroa bide zegoen, subtropikala-edo, zegokion faunarekin eta florarekin.
Geroago, animalia eta landare horiek aldaketa geologikoek isolatuta gelditu
bide ziren, eta asko eta asko suntsitu bazitzaizkigun ere, gainerakoak mendi
handien baldintzetara moldatu bide ziren. Prozesu horri esker ditugu, besteak beste, elurretako banbu, errododendro, magnolio eta leopardoa, panda
bera, edota aipatu tximinoak. Hau da, tximino sudurmotzen ekosistemak
Pleistozenoko aterpeak dira nolabait, eta, izatez, oso joriak dira espezie endemiko eta arraroetan.

48 Elurretako gizon deitoragarria
Mamuak harrapatzeko sarea deritzon testuan, Bernardo Atxaga, galdera bat
luzatu eta erantzuten ahalegindu da. Hauxe da galdera: “nola sortu ziren
mamuak eta antzeko pertsonaiak?”. Eta ihardesten hasteko hipotesi bat darabil, alegia, leku mortu eta bakartiek sortzen dituzte mamuak. Horren frogapenerako hainbat adibide aletu eta gero, ondokoa eransten du:
Eta literaturakoak gutxi balira, hor dauzkagu herri-tradizio edo toponimian gelditu diren
arrastoak ere, hala Yeti izeneko mamu ospetsua, elurretako gizon deitoragarria, nola Ness aintzirako munstroa edo Euskal Herriko herensuge, dama, lamia eta sorginak. Guzti-guztiek
gizakiarentzat latz diren lekuetan izan zuten sorterri, edo zehatzago esatearren, garai batean
–elektrizitatea sortu baino lehen, esango luke norbaitek– oso bakarti eta mortu ziren desertu, mendi eta itsasoetan.

Bakardadea ez ezik, beldurra ere ezinbestekoa da mamuak ahalbidetzeko.
“Bai, ikara sortzaile da” diosku Atxagak atzera ere, Mendian gora idazkian, eta
besteak beste yeti izugarria dakarkigu berriro horren froga modura.
Zalantzarik gabe, elurretako gizon deitoragarria da, “gizon basatien” arteko
ezagunena (homme sauvage, wild man). Denok daukagu yetiaren berri; areago,
Tintin-en komikietan ikusi egin dugu. Benetakoa izan ala mamu hutsa izan,
yetiaren banaketa geografikoa oso zabala dela dirudi, hasi India eta Birmania arteko mugan ekialdetik, Karakorum-eraino mendebaldetik, eta Tibet eta
Pamir iparraldetik. Zabalera handi horretan yetiari hainbat begi-ukaldi egin
zaizkio, baina den-denak izan dira arin eta lausotuak, eta ez dute kreatura
horren ganorazko behaketarako parada egokirik opetsi.
Begi-ukaldirik famatuenak Nepal aldekoak izan dira. Gehienetan bertakoek egin badituzte ere, noiz edo behin mendebaldetarrak ere suertatu dira
yetiaren ikusle. Lehendabizikoa-edo 1906an jazo zen. Behaketarik onenetakoa 1925ean burutu zuen A. N. Tombazi-k, berau Royal Geographical Society-
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ren esploradorea. Berrehun edo
hirurehun metrotik, gizon moduko
mamarro bat ikusi zuen, errododendroetan zebilena, eta biluzik
antza; luze barik hostotzan ostendu
zen, metro t’erdi inguruko hankabiko hura. Tombazi-ren begi-ukaldia 4500 m-ko altueran gertatu zen,
elur zuritan. Oraintsuago Reinhold
Messner mendizale polemikoak
egin du topo yetiarekin, 1986an,
lanbro zarratupean.
Horrelako testigantzek yetiaren
gaineko interesa biztu zuten 1950.
urte aldean, eta, esaterako, Daily
Mail egunkariak 300 laguneko espedizio bat antolatu zuen, elurretako gizon deitoragarriaren misterioa
argitzeko. Nolanahi, emaitzak ez
ziren gogobetekoak gertatu.
Yetia bera ikusteko zaila da, baina aurkitu egin dira bere arrastoak izan daitezkeenak: oinatzak elurretan, ileak, gorotzak. Areago, 1960an sir Edmund
Hillary-k (zazpi urte lehenago Everesteko tontorra burutu zuen lehena) yeti
batena omen zen kalparra aurkitu zuen, Khumjiung-go monastegi budistan.
Kalparraren azterketa Belgikako Natur Zientzien Institutuak egin zuen, eta,
horretatik ondorioztatu zenez, Himalaiako ahuntz-espezie baten larruaz
egindakoa zen. Hau da, yetiarena ei zena, akabuan ez zen berea izan, eta hortaz, beti bezain lanbrotsu gelditu zen yetiaren benetako izaera.
Izatez, kreatura itzurkorra da yetia, eta zinez harrapagaitza; gehiago ere:
batzuen ustez, izan, guztiz inprobablea da basapizti hau. Kasurako, Bernardo
Atxagaren ustez, gorago esan bezala. Baina, sinesgogorren aurrean, kriptozoologoek euren bilaketen izar nagusitzat hartu dute yetia, Ness aintzirako
munstroagaz batera. Esan dezagun argi, izenak kontrakoa iradoki arren kriptozoologiak zerikusi oso-oso gutxi dauka zoologiarekin; gutxi gorabehera,
astrologia eta astronomia artean egon daitekeena. Izan ere, kriptozoologiaren
ardurapekoak dira, ikusi edota ikutu bainoago barruntatu egiten diren animaliak, ezkutukoak, kripto horrek nolabait dioskunez. Ez animalia konbentzionalak, beraz. Kontuz ba, zeren, izena gorabehera, kriptozoologia ez baita zoologiaren baitako diziplina menpeko bat. Ez horixe.
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Tintin ospetsuak ere aurkitu zituen yetiaren oinatzak, eta bai yetia bera,
Tibeten bizi izandako
abenturan. Hergé-k oso
depresio gogor baten
ostean marraztu zuen
abentura hori, eta alde
horretatik, Hergé-ren elurretako gizon deitoragarria leku latz batean barik,
une latz batean sortua
dela esan liteke. Izan ere,
album horrek aldaketa
handia ekarri zuen Hergéren komikien tematikan
eta jitean.
Arg. ARTXIBOKOA
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49 Armand David eta yetia

Tintin eta bere lagunek,
oinatzak aurkitu ez ezik,
topo egin zuten yetiarekin.
Hergé-k marraztutako yeti
hori, yeti "ertainari" dagokio tamainaren arabera
deskribatutako hiru yetien
artean. Neandertal bat
dela ematen du nolabait:
ezin dugu ahaztu, Hergé
marrazkilaria Heuvelmans
kriptozoologoaren laguna
izan zela, alegia, neandertal gizakiaren antzekoa
den Homo pongoides gizaki mitikoaren deskribatzailearen laguna. Hau da,
Heuvelmans kriptozoologoaren eragina suma daiteke Hergé-ren
yetiarengan.
Arg. ARTXIBOKOA

Mitoa ala errealitatea izan, yetia, deskribapen sinesgarrienen arabera, gorputzua da oso, tximino-itxurakoa, iletsua eta atsitua, eta begitartekoa gizaki
batenaren airekoa du; berba barik kurrinka egiten du. Goi-mendietan bizi
omen da, batik bat 5000-6000 m-ko altueretan. Nolanahi, egon diren begi-ukaldi desberdinetan oinarrituta, yeti bat egon beharrean hiru daudela esan
daiteke. Bat inprobablea dela? Ba, hiru.
Ondokoak dira, Nepalgo izenak erabiliz: bat, yeh-teh deritzona (mendebaldetarroi yeti izen generikoa eskaini digu), hamalau urteko mutiko baten
izarikoa, eta erreka bazterretan igelez eta ornogabeez elikatzen ei dena; bi,
dzu-teh izenekoa, hartz baten izarikoa eta yak handiei eraso dien yeti
handia; eta hiru, meh-teh edo meh-teh kangmi deritzona, gizon baten
antzeko pataria, alde arrokatsuetan
bizi eta erbi-antzeko lagomorfoez
elikatzen dena.
Kriptozoologoen azalpenak alde
batera utzita, hainbat bide bilatu
dira goiko yeti desberdin horien
bene-benetako izaera argitzeko,
zientzia konbentzionalaren esparruan. Esate baterako, otsoa eta elurretako pantera aipatu izan dira inoiz
oinatzen egile gisa. Gehienetan, hartza izan litekeela iradoki da. Elurretako
hartza (Ursus arctos isabellinus) 5000 m-raino iristen da, baina, hala ere ez da
segurua Nepalen bizi denik, hain zuzen ere, yetiaren elurretako oinatz gehien
aurkitu den gunean. Bestalde, hartz beltz asiarra (Ursus thibetanus) nahikoa
arrunta da Nepal aldean, baina ez da 3300 m-tik gora agertzen.
Nolanahi, hartza bertakoen hainbat sinesmenen jatorria izan daiteke, bai,
baina, ez dirudi oso probablea, bildu diren lekukotasun guztien abiapuntuan
hartza egon daitekeenik. Izan ere, gehientsuenek yetiaz aritzean gizon edo
tximino-itxurako pataria adierazten dute argi eta garbi.
Ildo horretatik, elurretan aurkitutako oinatzak tximino-espezieren batenak izan zitezkeela plazaratu zen 1937an, eta ideia horrek eztabaida zientifiko luzea sorrarazi zuen, non-eta Londresko Times egunkarian. Hari horretan,
British Museum-eko Guy Dollman-ek, Himalaia inguruan tximino-espezie
bi daudela ohartarazi zuen, eta biak oinatz-egile izan zitezkeenak. Bata, guretzat dagoenekoz ezaguna den Rhinopithecus roxellana litzateke (Dollman, seguruenez, artean subespezietzat joa zen R. bieti urre-tximino beltzaz aritu zen).
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Dollman-en ustez, bigarren azalpen posiblea Semnopithecus entellus langure
sakratua zen.
Langure sakratua, urre-tximinoa bezalaxe, primate kolobinoa da, eta itsas
mailatik hasi eta 4300 m-ko altueraraino irits daiteke, hain zuzen, primateetan dagoen tarterik handiena, gizakia salbu. India, Pakistan, Bangladesh, Sri
Lanka eta Birmaniatik hedatuta dago, eta sarritan lurralde horietako tenplu
inguruetan biltzen da, neurri handi batean sinestunen eskaintzez elikatuz.
Horrela, ba, tximino-espezie bi hauek yeti txikia (yeh-teh) azaltzeko bide
txalogarria izan daitezke, eta hainbat aldiz erabili izan dira elurretako oinatz
desberdinen jatorriaren hipotesi gisara, eta hori itzal handiko zoologoen
eskutxotik gainera. Adibidez, 50eko hamarkadan langure sakratuaren
hipotesira jo zuen, British Museum-eko ugaztunen jagolea zen Morrison-Scott-ek, inoiz egin diren oinatz-argazkirik famatuenak argitzeko. Elurretako oinatz horiek Michel Ward, Sen Ten Sing (Hillary-gaz batera Everest
gailurrera igon zuen sherpa) eta Eric Shipton-ek aurkitu zituzten, Menlung
glaziarean, Everest mendi inguruan.
Tximinoen hipotesiaren alde-edo, badago beste datu bat ere, inoiz aipatu
izan dena. Everest mendia bere baitan hartzen duen mendikateari, indiarrek
Mahalangur Himal esaten diote, alegia, tximino handien mendiak.
Everest mendia autura ekarri dugula, eta Himalaiaren inguruko euskal
zaletasun gero eta handiagoa kontuan hartuz, ohar txiki bat tartekatuko dugu
hemen, norbaitentzat interesgarria-edo izan daitekeelakoan. Alegia, makina
bat mendizale euskaldunek zapaldu dute munduko sabaia deritzona, dela
Martin Zabaleta mitikoak, dela zortzi milako hamalauak burutu dituen Juanito Oihartzabalek, dela hain liburu ederra apailatu duten Inurrategi anaiek,
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Elurretako gizon deitoragarriaren izaera azaldu
ahal izateko, hainbat
posibilitate aipatu izan
dira zientzia konbentzionalaren esparruan. Esate
baterako, otsoa eta elurretako pantera aurkeztu
dira oinatzen egile gisa.
Irudiko hartz beltz asiarra ere erabili da inoiz
azalpenerako. Gogoratu,
bestalde, Armand
Davidek ere hartz horretan pentsatu zuela,
"hartz zuri-beltz" bat aurkituko zuela esan ziotenean, Moupin printzerrira barneratu aurretik.
Wallich botanikari daniarra izan zen espezie
honen aurkitzailea
(panda gorriarena ere
beraxe izan zela uste dute
zenbait adituk).
Arg. A. ELOSEGI
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eta gainerakoek, baina inortxok ere ez dio yetiari (ez bestelako tximino-motari) begi-ukaldirik egin. Behintzat ez zaigu horren berririk iritsi, eta izatekotan, albisteak letra handiak merezi izango zituzkeen. Inurrategi anaien liburuak enkontru horren nahia aipatzen du (Yetiren bakar-hizketa kanpamendu
abandonatuan), baina ezer gehiagorik ez hortik aurrera.
Sinesgogortasun osoz izan arren, Armand Davidek, bai Armand Davidek,
badamaigu yetiaren aipamena. Hala ere, berori zeharkakoa da, txinatarren izaera zientziaz-apartekoa erakusteko, beste zenbait adibideren artean aipatuta:
...tous vous diront avec conviction que l´Orang-Outang (qu´ils apellent homme-ours, jen-sioung) existe ici dans leurs montagnes.

Esan gabe doa, jen-sioung gizon bilotsu hori yetia bide da, eta ez orangutana. Ala, beharbada, panda handia izan liteke? Beharbada.
Deigarria bada ere, zenbait urte lehenago Augustin Xaho zuberotarrak jo
zuen orangutanaren azalpenera, baina testuinguru zeharo desberdinean.
Xahoren ustez, orangutana da euskaldunen basajaunaren benetako errealitatea: euskaldunek, Pirinio aldean kokatu aurretik Afrikan egin zuten egonaldiaren gomuta gorde dute nolabait, eta han ezagututako orangutana belaunaldiz belaunaldi basajaun bihurtu zaie, ahozko tradizioan; modu berean-edo,
egiptoarren eta grekoen alegiazko silvanoak eta satiroak ere orangutanaren
eraldaketak ziratekeen Xahoren aburuz.
Azalpenak azalpen, dakigunez orangutanak Borneo eta Sumatrako oihanetan bizi dira soilik. Nolanahi, orangutanak luzaroan nahastu dira txinpantze eta gorilekin. Esate baterako, XVII eta XVIII. mendeetan Europara iritsitako lehen txinpantzeak orangutantzat jo ziren salbuespenik gabe. Areago,
orangutanak bai Afrikako eta bai Asiako “gizon basatiekin” nahastu izan dira.
Hortik ulertu behar ditugu Xaho eta Armand Daviden orangutanaren gaineko itxurazko laprastadak.

50 Yetia eta Txina berriko ekonomia
Dena dela, oraintsu jakin izan denez, yeti/tximino parekamenduak bestelako
norabidea hartu du. Azken urteotan Txinak urratu duen ildo ekonomiko
berrian etekina atera nahi dio yetiari, eta parke tematiko bat ireki du Hubei
probintziako Shennongjia Natur Erreserban. Yetiak eragindako faszinazioa
dolarretan saldu gura dute, antza.
Shennongjia erreserba hori famatua da bertako paisaia, landaredia (besteak beste Tsuga chinensis, Tetracentron sinensis, Cercidiphyllum japonicum, Acer
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robustorum, Cyclocarya paliurus edota Davidia involucrata uso-zuhaitzak) eta
fauna dela-eta; izatez, urre-tximinoaren populazio garrantzitsu bat bizi da
bertan, inoiz Rhinopithecus roxellanaren subespezietzat jo izan dena. Horiez
gainera, Shennongjia ospetsua izan da, yetiaren bizilekuetako bat izatearren,
nahiz eta soilik ile gorrixkak eta oinatz handiak aurkitu diren, basapizti inprobable horren presentziaren froga gisa.
Jakin izan denez, Txinako gobernuak aginduta eta 1995etik aurrera zientzialari-talde bat Shennongjia orrazten ari da basapiztiaren bila, baina, badakigunez, harrapagaitza da oso, eta ez da ezer handirik lortu.
Kontuak kontu, Txinako gobernuak 1996an ezabatu egin du atzerritarrek
Shennongjiako erreserba bisitatzeko debekua, eta mundu osoko turistak espero dituzte. Ez bakarrik itxaron, ze, ikaragarrizko promozio-lana egin omen
dute kanpoko bidaia-agentziekin. Baten batek yetiaren gaineko parke tematikoa txorakeria hutsa dela pentsa dezake, eta, beharbada, arrazoia eduki lezake, baina, badago datu bat ahaztu ezin dena. Erresuma Batuko helburu turistiko nagusia, Londresen ostetik jakina, Ness aintzira da. Esan gabe doa: Ness
aintzirako munstroa da jende-olde horren erakarlea. Eta yetiak zergatik ez
du, ba, beste horrenbeste lortuko?

51 Iparramerikako yetia
Kriptozoologiak aztertzen dituen kreaturen zerrendan, Nessie eta yetiaren
ostetik, bigfoot da hit-parade horretako hirugarrena.
Bigfoot, diotenez, tximino-itxurako gizona da, metro bi edo bi t’erdiko
altuera duena, zutik dabilena, eta ilaje ilun edo beltzaz gaineztatuta dagoena. Orain arte jasotako testigantzen arabera, bigfoot Estatu Batuetako eta
Kanadako mendebaldeko konifero-baso ilunetan bizi da, Kaliforniako iparraldean, Oregon, Washington, Idaho, Montana, Britainiar Columbia, Alberta eta Alaskan. Zenbait “adituk”, egindako begi-ukaldiak eta bizilekua aintzat hartuta, 2000 aleko bigfoot-populazioa egon litekeela kalkulatu dute.
Alabaina, ez da bakar bat ere atzeman, yetiarekin gertatu bezala; oinatzak
soilik, oinatz erraldoiak, hain zuzen ere luzez 40-50 cm-koak, izakiari izena
ekarri diotenak: “oin-handia”.
Dirudienez, abiapuntuan indiarren elezahar batzuk zeuden, Sasquatch
zeritzon gizon basatiari buruzkoak. Nolanahi, lurralde haietaraino iritsitako
lehen zuriekin hasi ziren bigfootaren begi-ukaldiak. Hemeretzigarren mendeko bigarren erditik aurrera hamarkadako gutxi gorabehera begi-ukaldi
baten lekukotasuna egon zela esan daiteke, baina, XX. mendeko 50etako
hamarkadan boom-moduko bat gertatu zen, eta bigfoota Estatu Batuetako
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Bigfoot eme baten irudia,
1967. urtean R. Patterson
eta B. Gimlin-ek
Kaliforniako baso batean
lortua. Dirudienez,
bigfoot hori 30 m-ra aurkitu zuten eta hainbat
segundoz filmatu, patari
iletsuak hanka egin aurretik. Harrezkero, irudiaren
benetakotasunak demasako eztabaida sortu du.
Dena dela, irudi-azterketa
informatizatu bidez, filmatutako lau fotogramatan kremailera baten heldulekua izan litekeena
atzeman da: mozorroren
batena izango ote da?
Arg. ARTXIBOKOA

prentsaren portadak inbaditzen hasi
zen. Izan ere, milaka zenbatu ahal dira
bigfootarekin topo egin dutenen testigantzak, milaka dira aurkitutako oinatzak, ileen DNAren azterketa burutu
omen da, ustezko bigfoot eme bat filmatu zen 1967an eta zeluloidezko
metro gutxi batzuk lortu... baina ez da
batto ere harrapatu, ezta gorpurik edota hezurrik topatu. Nola liteke?
Bigfootaren izaera argitzeko hainbat
hipotesi plazaratu dira. Zabalduenak
dioenez, bigfoota Gigantopithecus blacki
antropoideo fosilaren ordezkari modernoa litzateke, zeinak, orain 35.000
urte Iparramerika kolonizatuko baitzukeen Bering itsasartean zehar. Yeti
handia (gorago aipatu dugun dzu-teh
delakoa) azaltzeko ere antzeko bidea proposatu dute zenbait kriptozoologok,
eta, nolabait, basapizti inprobable bi horien ahaidetasun estua onartu: yeti
handia eta bigfoota espezie berekoak-edo lirateke. Baina, adi, ondorio harrigarriagoak ere atera baitaitezke.
Arestian esandakoa egiazkoa suertatuko balitz, yetia eta bigfoota fosil bizitzat jo beharko genituzke, zeren, zientzia konbentzionalaren ustez orain
300.000 (= hirurehun mila) urte suntsitutako antropoideo baten azken aleak
bailirateke, azken bizirauleak. Baina, hori ez da oso probablea.
Frogatuta dago Gigantopithecus delakoa gure arbasoen garaikidea izan zela:
bai, seguru, Homo erectusena, eta bai, seguruenez, H. habilis eta H. ergasterena ere. Gure arbasoen nolabaiteko lehiakidea suertatu zelarik, uste denez
Homo erectusek akabatu zuen. Dirudienez, Txinatik eta Asiako hego-ekialdetik zabalduta egon zen. Euri-oihanetan bizi zen, eta banbua jaten zuen. Izan
ere, asko eta asko jango zuen, 2,75 m-ko altuera eta 275 kg-ko pisua baitzituen, genero-izenak adierazi bezala. Ez dago datu nahikorik hanka biko ala
lau hankako parakera zeukan esateko.
Gustav H.R. von Koenigswald paleontologoak antropoideo fosil baten
haginak aurkitu zituen Hong-Kong-go botika batean. Izan ere, 1935-39 tartean botikaz botika ibili zen fosilen bila. Betidanik botikari txinatarrek fosilak erabili dituzte, “dragoi-hortzak” esaten dietenak, eho eta gero sendagaiak
prestatzeko. Lehenago hagin eskerga bakarra topatu zuen, eta beste hiru handik lasterrera. Hagin haien jatorrizko jabea, proportzio bereko gorputza edukiz gero, erraldoi bat izan behar zen, eta Koenigswald-ek horrexegatik jarri
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zion Gigantopithecus. Harrezkero, espezie horretako makina bat hagin eta hiru
baraila topatu dira hainbat aztarnategitan.
Gaur egun, Gigantopithecusen aztarnategirik garrantzitsuena Vietnamen
dago, Txinako mugatik hurbil. Vietnamgo gerrak luzaroan geldiarazi zituen
bertako ikerketak. Baina, 1986an Hanoi-ko gobernuak John W. Olsen eta
Russel Ciochon zientzialari estatubatuarrei baimena eman zien aztarnategi
horretako ikerlanetan esku hartzeko, alde bietatik “gerra-aizkora” ehortzita
zutenaren seinale. Olsen-ek aipatu duenaren arabera, badaude zientzialari
vietnamdar eta txinatarrak Gigantopithecusek gaur arte yeti gisa birizik iraun
duela uste dutenak. Eta, zer esanik ez, hori horrelaxe izanez gero, Txinako
mendebaldeko mendi goiak leku aproposa lirateke kreatura hori gerizatzeko.

52 Euskal Herriko yetia
Gizon basatien gaineko zurrumurru eta kontuak ez daude mugatuta Himalaia
eta Iparramerikako mendebaldera. Aitzitik, irispide zaileko lurralde askotan
agertzen dira, edota Atxagaren hitzak atzera ere hona ekarriz, “gizakiarentzat latz diren lekuetan izan zuten sorterri”, eta, izan ere, benetan harrigarria da erakusten duten banaketa zabala. Nolanahi, gizakume-itxurako kreatura horien gaineko argibideak oso aldakorrak dira batetik bestera, salbu-eta
bilotsu, atsitu eta harrapagaitzak izatearena. Batzuetan bistan da mitikoak
direla; beste batzuetan, lekukotasunak badu nola-halako sinesgarritasunik.
Sumatran, kasurako, orang-pendek deritzon gizon txiki eta bilotsua bizi ei
da, hanka bikoa, eta bai bertako indigenek eta bai europarrek ere ikusi dutena. Eta modu honetara sorleku eta gizon basatien zerrenda luzea osa daiteke
pareka, Buffetaut & Tassy-k edota Angulok egin bezala: Borneon batutut,
Malasian kaki-besar, Vietnam eta Laosen nguoi-rung, Birmanian kung-lu,
Indian bhanjakri, Sri Lankan nittaewo, Pakistanen bar-manu, Kaukasotik Mongoliaraino almass, Australian yowie, Brasilen mapinguari, Perun gigante, Venezuelan mono rei, Ekuadorren shiru, Kolonbian vasitri, Guyanan didi, Guatemalan sisimite, Nikaraguan ulak, Belizen dwendi, Tantzanian agogwe, Kenyan
nanauner, Zairen kakundakari eta kikomba. Gizon basati hauen guztien begi-ukaldiren bat edo beste egon da, baina, edozelan ere berorien gaineko lekukotasunak yeti eta bigfootari buruzkoak baino askoz urriagoak dira.
Urrutiko parajeetara jo gabe, Euskal Herrian bertan ere ba ei dago gizon
basati bat, edo, behintzat, existitu egin da orain berrehun urte eta piku, alegia, 1774an. Horixe da, labur-zurrean, oraintsu Michel Raynal kriptozoologoak defendatu duen tesia, eta lehenago Gómez-Tabanera ikertzaileak plazaratutako posibilitatea.
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Denon ezaguna da basajauna, hainbat ipuinetako protagonista. Oihan
gurenetan edota leize beltzetan bizi ei da basajauna. Gizakume-itxurakoa da,
gorputzua, “beltz beltza, dena bilhoz bethea”. Bazeuden basandereak ere;
ipuin batzuetan lamiak badirudite ere, bestetzuetan basajaunaren kide femeninoak direla ematen du. Basajaun eta basandere euskal mitologiaren, hots,
euskal Olinpo pobrearen, baitako pertsonaia nagusietakoak dira, eta Europako mito klasikoekin erlazionaturik daudela pentsatu da.
Michel Raynal-en aburuz, ostera, basajauna ez da mito baten izena, oraintsu arte bizi izan den neandertalaren izen herrikoia baino. Alegia, jaun basati hori ez litzateke alegiazko izakia, gehienetan onartu denez, baizik-eta, orain
30.000 urte suntsitutako Homo neanderthalensis gizonaren ezkutuko populazio
bizirauleren baten plasmazioa. Izan ere, zientzia konbentzionalaren arabera
Homo sapiens bera izan zen H. neanderthalensis akabatu zuena, hau da, gure
espezieak berak garbitu zuen eta ez arbaso batek, Gigantopithecusen kasuan
aipatu dugunez. Adituen esanetan, neandertalak hominido ehiztari-biltzaileak izan ziren, Europan izotz-aroan sortutakoak; hori dela-eta, oso bilotsuak
ziren, besteak beste. Eta, Raynal-en interpretazioan, neandertal gehienak
desagertu zirenean, beste hainbat tokitan bezala Pirinioan ere hominido
horren talderen bat edo beste kontserbatu bide zen, gerora basajaunaren
sinesmena sorraraziko zukeena.
Neandertalen biziraupenaren hipotesia, jatorriz, ez da Michel Raynal-ena.
Izan ere, Boris Porshnev kriptozoologo errusiarrak plazaratu zuen 1963an,
Asiako “gizon basati” ugariak azaldu nahian: neandertalak, uste ohi denez
zeharo suntsitu beharrean, bazter bakartuetan babestu ziren, eta gaur egunera arte iritsi dira. Kontura gaitezen, hipotesi horrek erantzun moduko bat
eman dio hirugarren yetiari, meh-teh edota mehteh kangmi deritzonari, hots,
gizon baten neurrikoa den yetiari. Halaber, neandertalen biziraupenaren
hipotesiak ahaidetu egin dizkigu yetia eta basajauna, nolabait bigfootari buruz
aritu garenean bezala. Aipatzekoa da, bestalde, hipotesi horrek zientzia-fikziozko hainbat eleberritarako gaia ekarri duela. Esaterako, Eaters of the Dead
aipatuko dugu, beharbada Jurassic Park bezain famatua ez dena, baina bai,
idazle beraren eskutik sorturikoa. Michael Crichton, zer esanik ez.
Ipuinak ez ezik, Michel Raynal-ek froga sendoagoak ere behar ditu, basajauna izatez neandertala dela ganoraz oinarritu ahal izateko.
Alde batetik, basajauna, Kalzakortak bildu duenez,
batek baino gehiagok euskal mitologiako izakia izan ote den dudatan jarri dute (adibidez,
Vinson, Unamuno eta Pio Barojak). Izatea edo izatasuna diogunean ez gara ari benetako edo
egiazko mitoak izan diren eztabaidatzen, hots, Euskalerriko basoetan egiazko basajauna bizi,
esistitu izan denik, hori besterik baita. Esaten ari garena da, nahiz eta gaur egun askok eta
askok –gehienek edo denek– egiazkotzat baino alegiazkotzat hartu, kontakizunak berak ea
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izan diren. Lamin-sorginetan inork gutxik sinetsi arren sorgin-lamien gaineko istorio eta
ipuin multzoa izan badela, inork zalantzatan jartzen ez duen bezalaxe. Basajaunaren izatasuna zalantzatan jartze hori, batetik, Chahok egin zuen narrazio misteriotsutik datorke, eta,
bestetik, Europako beste kulturetan ere antzeko mitoa egotetik izango luke oinarria.

Zalantzak zalantza, gaur egun basajaunaren inguruko esaundak bai egon
direla ondo baino hobeto dokumentatuta agertzen zaigu, izan ere, ipuinak-eta
nahikotxo dira ia Euskal Herri osoan zehar.
Eta ez basajauna bakarrik. Michel Raynal-ek kontuan hartzen ditu baita,
Pirinioan zehar zabaldutako beste hainbat pertsonaia mitiko bilotsu: Juan
Artz, Arles-sur-Tech-eko simiotak, Haute-Ariège-ko iretggeak, eta basandereak.
Bestalde, baina, Raynal-ek folklorearen erresuma ezkutua gainditu eta
lekukotasun zuzenera jo du, oraintsuko patari humanoideo baten existentzia egiaztatzeko. Eta horrela delarik, Julien David Leroy itsasoko ingeniariak 1776an Pirinioko baso-ustiaketei buruz prestatu txostena gogorarazten
digu, gizon basati baten behaketa zehatza baitakar, ez begi-ukaldi soila.
Non-eta Iratiko oihanean ikusi, Donibane Garazitik hurbil dioskunez, noiz-eta 1774an, nortzuek-eta bertako artzainek. Delako gizon basati hori harkaitzetan bizi zen. Gorputzua, hartza bezain bilotsua, eta orkatza bezain bizkorra. Alegera. Hogeita hamar urte inguru. Raynal-ek Londresen argitaratutako txosteneko deskribapen osoa jaso du, basajaun horren izaeraren
hainbat ezaugarri jasoz.
Ez dut Leroy-ren jatorrizko idazlana irakurtzeko paradarik eduki, baina
bai, Augustin Xahok hari buruz egindako iruzkinak, basajaunaren mitoaz
diharduela. Gorago aipatu dugunez, Xahoren iritzian orangutana (eta, beraz,
Afrika) dago basajaunaren sorburuan. Baina horregaz batera, eta mitoa indartu eta guztiz herrikoi bihurtzeko, badago beste elementu garrantzitsu bat,
alegia, Pirinioan bizi diren gizon basatien (hommes des bois) noizbehinkako
agerpena. Gizon basati horiek sinesgarri egin aldera, Le Roy-ren (sic) testigantza dakarkigu Xahok ere, baina ez dator bat hainbat puntutan Raynal-ek
azaldutakoarekin. Xahoren bertsioan, esate baterako, gizon basatien begi-ukaldiak 1790ean izan ziren, eta ez 1774an; bestalde, artzainak barik, zurginak izan ziren behin eta berriroko lekukoak; bat izan beharrean, banako bi
ikusi zituzten, ar eta eme biluzgorri, eta areago, emea gaztea zen, gorputzez
dotore eta hazpegi ederduna. Zenbait joan-etorriren ostetik, bikote basati
hori oihanean ostendu zen, langileen jarrera oldarkorraren beldurrez.
Edozelan izanik ere, Leroy-ren testigantzak Pirinioko neandertalen oraintsu arteko biziraupena ondorioztatuko luke, Michel Raynal-en iritziz. Izan
ere, inguru horretako isolamendua dela-eta euskaldunek euren hizkuntza
bitxia eta euren ondare genetiko aparta gorde baldin badituzte, orduan, nean-

121

Armand David, pandaren aita

dertalak ere luzaroan bizi izan zitezkeen bertan, izatez, harik-eta XVII eta
XVIII. mendeetako deforestazioak habitat egoki barik utzi zituen arte.
Esan gabe doa, Michel Raynal-en hipotesia urruntxo samar dago zientzia
konbentzionalaren esparrutik. Heterodoxoa da oso. Bere aldeko froga garbia
Homo neanderthalensis baten eskeletoa litzateke, jakina, baina baldin-eta hezurrak bertokoak eta oraintsukoak badira, ez orain 30.000 urtekoak. Bitartean,
ateraldi txirene eta ausarta izango da, zientzia-fikziozkoa, jakintza positiboaren baratzetik kanpokoa.
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53 Uso-zuhaitzaren aurkikundea
Armand Davidek Moupin printzerrian aurkituriko mota guztietako altxorren
artean Davidia involucrata zuhaitz ederra azpimarratu behar dugu, munduko
lorazainek zuhaitz hori dute-eta ospetsu eta kutunenetakoa, eta bai, bestalde,
ernegagarrienetakoa ere. Davidia involucrata, hots, uso-zuhaitza (= dove tree)
edota sudurzapien zuhaitza (= handkerchief tree), entzute handikoa da eduki
duen historia gorabeheratsuagatik, eta oso maitatua, udaberrian bere lore
zuriek egundoko erakusketa eskaintzen
baitute, airean doazen usoen hegoak
bailiren, edota sudurzapi zuriak agur
egiten. Alabaina, loratu ahal izateko
hamarkada bete behar du, eta horrexek
ernegarazten ditu lorazainak.
Davidia involucrata, begi-bistakoa
denez, Armand Daviden omenez bataiatu zuen horrela Henry Baillon-ek
1871n. Espezie bakarreko generoa da
Davidia. Dena dela, edertasun apartekoa izan arren, uso-zuhaitza nahikoa
berria da lorazaintzaren alorrean, mintegietan ez baitzen 1906ra arte sartu.
Armand Daviden bigarren bidaia
oso garrantzi handikoa suertatu zen
hainbat aldetatik, besteak beste agerian
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Irudi honetako laminak,
Davidia involucrata uso-zuhaitz ederraren berezitasun botaniko nagusiak
bildu ditu, 1871. urtean
Baillon-ek argitaratu bezala. Beste landare asko aurkitu bazituen ere, Armand
Davidek berak nabarmendu zuen espezie hau, izan
ere, bere aurkikunde
botaniko garrantzitsuentzat jo baitzuen.
Arg. ARTXIBOKOA
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utzi baitzuen mendebaldeko Txinak lorazaintzari egingo zion ekarpena. Bigarren bidaldi horretan Armand Davidek ehunka landare bildu eta lehortu
zituen, eta euron artean arestion aipatu dugun uso-zuhaitza.
Esate baterako, apirilaren 27ko jazokune nagusiak kontatzean, bidaia-egunkarian Moupin eta Sichuan arteko 3000 m-ko mendi-gailurrean ibili
dela diosku, eta baita, altuera handia izanagatik ere parajea basotsua zela,
batez ere errododendro gorputzuez estalia. Nolanahi, altuera horretako errododendroak artean loratu barik zeuden, beheragokoen kontrara. Eta hurrengo ohar luze batean, ordura arte bildutako herbarioan zenbat errododendro-espezie dituen azalduko du, espezie bakoitzaren ezaugarri nagusiak zehaztuz.
Ba, ordura arte bederatzi ziren denetara: zortzi zuhaitz-itxurakoak, eta bat
epifitikoa, baina très-jolie. Edozelan ere, abuztuko bian Moupin inguruetako
errododendro-espezieen kopurua hamabosteraino igon da. Areago, egun
horretako oharretan dioskunez, espezie politenetako hainbat errododendro-landare bildu ditu, Xangairaino eraman eta handik Frantziara bizirik bidaltzeko asmoz.

Rhododendron generoaren
dibertsifikazio-gunea
Himalaia inguruan dago,
eta bertan hainbat eta
hainbat espezie bizi dira,
bai zuhaitz zein
zuhaixka-erakoak.
Mendebalderantz progresiboki urrituz doa espezie-kopurua. Euskal
Herrian espezie bakarra
bizi da, hots,
Rhododendron ferrugineum zuhaixka txikia, eta
Pirinioko gune garaienetara mugatuta dago, hain
zuzen ere Larrako karstera. Izatez, Larra da espeziearen banaketako hego-mendebaldeko muga,
Europako mendi nagusietan bizi baita: Pirinioa,
Alpeak, Karpatoak,
eta abar.
Arg. A. ALDEZABAL

Alabaina, Armand Daviden bidaia-egunkaria irakurriz ez dugu uso-zuhaitzaren aipamen berezirik topatu. Jakina, Davidia involucrata artean formalki
deskribatu gabeko espeziea zen, Armand Davidek berak lehenengoz aurkitua, eta beraz, ez da izen taxonomiko horrekin agertuko, baina, ez dut inolako zuhaitz-deskribapenik irakurri uso-zuhaitza gogoraraziko digunik.
Armand Davidek, bildu, bai bildu zuela uso-zuhaitza herbariorako, baina,
antza, ez zitzaion hain erakargarria begitandu Moupingo bizidun apart haien
artean, eta ez zion inolako oharrik eskaini. Orobat, litekeena da, ez dago esan
beharrik, uso-zuhaitzaren aurkikundea egunkarian jasota egotea, baina ez
neuk ulertzeko moduan, ez naiz-eta botanika-kontuetan aditua.
Dena dela, Tripp-en esanean, Parisera iritsi zen Armand Daviden bilduman, herbarioko lagin lehorrez gainera bazegoen uso-zuhaitzaren haziren
bat edo beste. Hala ere, berorietatik ale bakarra garatu zen, eta horrenbestez,
ezin izan zen uso-zuhaitza Europako lorazainen gozamenerako zabaldu.
Zenbait urte geroago, 1885etik aurrera antzeko bildumak iritsi ziren Lon-
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dresko Royal Botanical Gardensera, Kew-ra. Kasu honetan, biltzaile eta bidaltzailea Augustine Henry mediku-ofiziala izan zen, Hubei probintziako
Yichang-en destinatuta egon zena, itsasotik 1500 bat km-ra barrualderantz
Yangtze ibaibazterrean. Armand Daviden herbarioarekin gertatu bezala,
Henry-ren bildumek inork aurresango ez zukeen aberastasun floristikoa erakutsi zuten, izan ere, Henry-k bidalitako landare sikuen azterketan oinarrituta
bostehunetik gora espezie berri deskribatu ziren, hogeita bost genero berri
eta landare-familia berri bat. Eta bidalitako landareen artean bazeuden uso-zuhaitzaren espezimenak, hau da, Armand Davidek bildu zuen gunetik 1500
km ekialderago, hor nonbait.
Kew erret lorategietako Daniel Oliver botanikariari hain ederrak begitandu zitzaizkion Henry-ren Davidiaren laginak, 1891n ondokoa idatzi zuela:
Davidia zuhaitzak Txinako mendebaldera espedizio berezi bat merezi du ia-ia, Europako
lorategietara ekartzeko helburu bakarrarekin.

Horrelako laudoriozko hitzak irakurrita Sir James Veitch, Ingalaterrako
mintegi nagusietako burua, Kew lorategietaraino joan zen, Davidia involucrata uso-zuhaitzaren laginak bere begiez ikustera. Dirudienez, Sir James ere
Davidiaren xarmapean gelditu zen, eta Kew lorategietako zuzendariari gizasemeren bat gomenda ziezaiola eskatu zion, Txinara bidali eta uso-zuhaitza
bere mintegietan hazteko. Zuzendariak, hogeita bi urteko Ernest H. Wilson
proposatu zion helburu hori betetzeko.
Esan eta egin. Veitch enpresak kontratatu egin zuen Wilson, eta 1899an
Ingalaterratik Txinarantz abiatu zen, Veitch mintegietarako egingo zituen
landare-ehizako bidaia bietatik lehenengoan. Izatez, Wilsonen lehen espedizio hori 1899-1902 tartean luzatu zen, eta arrakasta osoz amaitu zuen: mordoka bildu zituen uso-zuhaitzaren haziak, eta bai beste 400 espezie ere.
Zernahi gisaz ere, Wilsonen iharduna ez zen batere samurra gertatu, nahiz
eta espedizioetan 30 laguntzaile eroan. Bestelako zailtasunak aparte, Ernest
Wilsonek ez zuen txineraz egiten eta, hortaz, interpretarien menpe zebilen.
Bestalde, ez zekien uso-zuhaitzen kokapen zehatza. Augustine Henry-k mapa
bat zirriborratu zuen Wilsonentzat, izatez, “New York estatuaren tamainakoa” zena, eta mapa horren erdigunean kokatu zuen ikusi izan zuen Davidiaren zuhaitz bakarra. Makina bat oztopo eta arrisku gainditu eta gero, besteak beste Yangtze ibaiaren ur-zarrata lanjerosak, Wilsonek Henry-ren uso-zuhaitzaren lekuraino bertaraino iristea lortu zuen, eta zer-eta bertan haren
motzondoa besterik ez zuela aurkitu! Zer esanik ez, Wilsonek bestelako uso-zuhaitzik lokalizatu zuen, eta haziak, azkenean, Ingalaterran hozitu ziren.
Izan ere, ehunka landare ernamuindu eta garatu ziren, eta bai orduko lorazainen artean banatu ere. Horrexegatik, uso-zuhaitzen inguruko erreferen-
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tziak bilatzen direnean, sarriago agertzen da Wilson, benetako aurkitzailea
izan zen Armand David baino.
Aipatu dugun Wilsonen bigarren espedizioa ere arrakastatsua suertatu zen,
1903-1905 tartean. Bigarren horretako helburu nagusia Mecanopsis integrifolia mitxoleta horia eskuratzea izan zen. Wilsonek denetara mila espezietik
gora sarrarazi zituen mendebaldeko mintegietan. Esate baterako, berak ekarri zuen kiwiondoa (Actinidia chinensis Planchon), eta material biologiko
horrek bideratu du gerora Zeelanda Berriko kiwi frutaren industria.
Nolanahi, bidaldi bi horietan Wilsonek hainbat eta hainbat lorategi-landare sarrarazi zituen mendebaldean; jakina, eurotako asko lehenagotik ezagutzen ziren, Armand David eta Henry medikuaren herbarioetako lagin
sikuei esker.

54 Ekialde Urrunetik ekarritako landareen historia
laburra
Arestion ikusi legez, Ernest Wilson landare-ehiztariak eskuratu zuen Davidia
involucrata, Sir James Veitch-en kontura. Dirudienez, ez zen hori izan Europako lorategietan uso-zuhaitza sarrarazteko egosi zen plan bakarra. Horixe
ondorioztatu ahal dugu, Armand Daviden 1888ko idazlana irakurtzean: amateur ingeles batek ordainsari itzela eskaini omen zuen uso-zuhaitzen ekarreragatik. Armand Davidek ez du zehaztapen gehiagorik erantsi. Hala ere,
Armand Daviden iruzkin horren data eta Veitch uso-zuhaitzean noiz interesatu zen aintzat hartuta, ondorioa berehalakoa da: Ingalaterrako beste nonork
ere Davidiaren bila joatea pentsatu zuen.
Asmoak asmo, eta Wilson Txinarantz abiatu aurretik, Frantziako mintegi
batera ailegatu ziren uso-zuhaitzaren hurrengo haziak. Haziok jaso zituen
landare-hazlea Maurice de Vilmorin izan zen, zeinak, hogei urtez mantendu
baitzituen hartu-emonak Ekialde Urruneko hainbat misiolari frantsesekin,
batez ere gure Armand Davidegaz, Jean Delavay eta Paul Guillaume Fargesekin. Eta, izan ere, azken horrek bidali zizkion haziak 1897an. Horietako
bakarra garatu zen, baina, espeziearen beste barietate batekoa suertatuz:
Davidia involucrata var. vilmoriniana.
Asiako ekialdetik ekarri eta Europan sarrarazitako landareen historia
XVIII. mendean hasi zen. Harrigarria bada ere, Ginkgo biloba izan zen bertakotu ziren landare apaingarrien arteko lehenengoetakoa, eta harrigarria diogu, zeren ginkgoa naturan suntsitutzat eta bai fosil bizitzat ere jotzen den
zuhaitza baita. Kontuak kontu, 1730. urte inguruan hozi eta garatu zen
Utrecht-eko jardin botanikoan, holandarrek Japoniatik garraiatuta.
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Edozelan ere, bai Japonia bai Txina guztiz itxita zeuden mendebaldeko munduarekiko, eta hortaz esploradoreak guztiz mugatuta zeuden, eta
portu nagusi biren inguruan soilik
mugi zitezkeen, alegia, Kanton eta
Macau. Izan ere, harik-eta britainiarrak Opioaren Gerlan garaitu eta
horrenbestez Nanjing-go tratatua
1842an sinatu arte, ia ez zen erarik
egon Txinako bazterrak arakatu ahal
izateko. Baina, tratatua sinarazi ostean, Txinak bost portu ireki behar izan
zizkien mendebaldeko merkatariei,
eta horrek egoera aldatu zuen. Abagadunea profitatuz, Londresko Horticultural Societyk landare-ehiztari bat
bidaltzea deliberatu zuen, hango landare interesgarriak Ingalaterran hazteko asmoz. Robert Fortune aukeratu
zuten misio horretarako, eta 1843an
abiatu zen Txinarantz.
Robert Fortune-k lau bisitaldi egin
zituen Asiako ekialdera 1843 eta 1859
artean, eta guztiz arrakastatsua izan
zen beraren eginbeharrean. Alabaina, Txinan barrena bidaiatzea arras
murriztuta zegoenez, Fortune ezin izan zen ekialdeko kostalde superpopulatutik urrundu, eta, horren ondorioz, ekarri zituen landare-espezie gehienak Txinako lorategi-florakoak izan ziren, esate baterako, Chrysanthemum
eta Camellia.
Bide batez, esan dezagun Armand Davidi ere horrelako eginkizuna egokitu ei zitzaiola, zeharka izan arren. Horixe diosku bere bidaia-egunkarian,
1868ko maiatzaren 25ean, hain zuzen Pekindik bigarren periplora irtetzeko
bezperan:
Martin doktoreak, Frantziako legazioko medikuak, bere enkarguak luzatu dizkit.
Harremanetan dago Frantziako Aklimatazio-elkartearekin, eta zenbait animalia edota landare bidaltzea nahi du: xede horretarako diru-mordo bat du eskueran.

Eta, esate baterako, Moupindik alde egitera doala, 1869ko azaroaren 20an,
Armand David oso kezkatuta zegoen, itzulera-bidaian ez ote zitzaizkion izoz-
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dugu. Gaur egun landare
apaingarri gisa munduan
oso zabalduta egon arren,
gimnospermo hau
Txinako ekialdeko gune
murritz batekoa da jatorriz, eta bai Mesozoikoan
nahikoa zabala izan zen
talde baten ordezkari bizi
bakarra ere. Horiek direla-eta, aldi berean erlikto
biogeografikotzat eta
erlikto taxonomikotzat jo
daiteke. Izaera bi horiek
batera gertatzen direnez
fosil bizia dela esan ohi
da. Gogoratu zelakantoa
ere fosil bizitzat jo dugula.
Arg. G. RENOBALES
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tuko, lehenago Xangairaino eta gero Europara eroan nahi zituen hamarren
bat errododendro-espezie. Modu berean, hainbat faisai-espezie aklimatatu
nahi izan zituen, helburua erraza zela pentsatuz.
Landareak Europaraino bizirik bidaltzea oso zaila gertatu izan da luzaroan, baina, garraioaren arrakasta ikaragarriro hazi zen kutxa wardiarrari esker,
eta izan ere, Robert Fortune izan da asmakuntza berriaren onuradun nagusietako bat.
Nathaniel Ward zirujau londrestarrak 1820ko hamarkadaren azken aldian
hasi zituen bere esperimentuak: berinazko kutxa ia hermetikoetan sartuz, landareak berez hazten ziren gizakiaren beharrik gabe, zeren, landareek egunez
izerditutako hezetasuna kutxako berinetan lurruntzen baitzen, eta lurzoruraino isurtzen gauerako, berriro ere landarearen beharrizanetarako gertu.
Berinazko kutxak, batetik, nahikoa hermetikoa izan behar zuen barruko ur-lurrunak ez alde egiteko beste, baina bestalde ez zuen hermetikoegia izan
behar, era horretara posible izan zedin gasen mugimendua kanporantz eta
barrurantz, alegia, oxigenoarena eta karbono dioxidoarena.
Hau da, kutxa wardiarrak, berez, ingurune egokia eskain diezaieke landareei tarte luzeetan zehar, eta izatez, munta handiko eginkizuna izan zuen inperio victoriarraren merkataritzaren hedaketan. Kutxa wardiarren barruko landareek hainbat hiletan iraun zezaketen bizirik itsasaldian, eta hortaz, lehen
aldiz bideragarri bilakatu zen hazi bidez hazten ez ziren landareen garraioa.
Orduan, Kew-ko Erret Lorategietako zuzendariek eta beste zenbait elkartek eskala handiko landare-mugimenduak planifikatu zituzten, Robert Fortune-k bideraturikoak, adibidez. Izan ere, milioika landare bidali eta jaso
ziren kutxa wardiarretan, eta horrela, esate baterako, Txinako tea Indian landatzen hasi ziren (Ernest Wilsonek 16.000 te-landare bidali zituen kutxa
wardiarretan), edota Hegoamerikako kautxua Malaysiara aldatu zuten, eta,
jakina, inperio britainiarrak etekin ikaragarriak lortu zituen. Ziurrenez, kutxa
wardiarrak izango dira gobernu britainiarrak inoiz egindako inbertsiorik onenetakoak, eta izatez, oraintsu arte erabili izan dira, hain zuzen ere polietilenozko poltsak agertu arte.

55 Uso-zuhaitzaren berezitasunak
Uso-zuhaitza oso bakanka agertzen bada ere, nahikoa hedatuta dago Asiako
ekialdean, batez ere Txinan, ondoko probintzietan bizi delarik: Guizhou,
Hubei, Hunan, Sichuan eta Yunnan. Berauetan 1500-2200 m tartean agertzen da. Hortik kanpo, aipatuta dago baita ondoko estatuotan ere: Vietnam,
Nepal, Thailandia eta Birmanian.
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Ez da zaila ulertzea orduko gentleman victoriar haiek
zergatik egon zitezkeen hain
obsesionatuta Davidia involucrata uso-zuhaitza dela-eta.
Izan ere, arrazoi berberagatik daude liluratuta gaur
eguneko lorazain asko. Uso-zuhaitzaren lore ñimiñoen
sorta txiki bakoitza braktea
delikatu bitan bilduta dago:
braktea biek batera uso baten hegoak dirudite, irudi hori gutxi gorabeherakoa
bada ere. Eta, ez dago esan beharrik, loraketa emankorreko zuhaitz bat “usoez” erabat estalita agertuko da; lore-sortak txorten luzeen muturrean zintzilikatuta daude, eta, hortaz, nahikoa da haizerik leunena uso-talde osoa hegaz
hasteko-edo.
Uso-zuhaitza arbola ederra da, altueraz 15-18 m-koa izan daitekeena, eta
normalean adarkadura trinkoa edukitzen du eta itxura piramidal biribildua.
Hostadia erakargarria da, esmeralda-kolorekoa. Fruitua jangarria da, Txinan
bai behintzat. Dena dela, aldakortasun nabaria egoten da landarerik landare
heldutasuna iritsitakoan, esate baterako, zuhaitzaren itxura orokorrari dagokionez, eta horrela zuhaitz batzuk mozkote samarrak diren bitartean, beste
batzuk biribilduak izaten dira, eta badaude luzanga edota konikoak direnak
ere. Halaber, aldakortasuna lore-sorten brakteen tamainan eta loraketa-graduan egon daiteke. Jakina, uso-zuhaitzik ikusgarrienek loraketa oparoa eta
braktea luze-luzeak aurkeztuko dituzte, zuhaitza zeharo transfiguratuko dutenak. Alabaina, braktea laburragoko eta loraketa ez hain oparoko uso-zuhaitzek ere aparteko xarma dute, eta horrek lehengo eta gaurko lorazainen gutizia esnarazi du.
Uso-zuhaitzaren erakustaldiaren arazoa izan ohi da luzatu egiten dela:
hamar urtez itxaron behar izaten da zuhaitza loratzen hasteko. Eta ez hori
bakarrik; izan ere, uso-zuhaitz batzuek loraketa txandakatua edukitzen dute
zenbait sagarrondo basatik bezala, eta, nahiz eta udaberria urtero etorri, uso-zuhaitz horien loraketa urte birik behin ailegatuko da soilik. Ez dauka ardurarik: Davidiaren erakustaldiak merezi du itxarotea. Horixe da, behintzat,
lorazainen bibliografia aztertzean irakurri dudana.
Davidia involucrata uso-zuhaitza lorazaintzaren altxor nagusietako bat da,
lorazainek diotenez. Hala ere, Euskal Herrian ez da ia inon aurkitzen, neuk
dakidala. Salbuespena, Ezpeleta dugu: bertan landatu du Aita Daviden Lagunen Elkarteak uso-zuhaitz bat, baina hori oraintsu izan da, eta beraz, loraketa xarmangarri hori zenbait urtez iguriki beharko dugu.
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Irudian ikus daitekeenez,
uso-zuhaitzaren lore ñimiñoek masusta-itxurako
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Edozelan ere, ez da erraza ulertzea Euskal Herrian zergatik ia ez dagoen
uso-zuhaitzik: badu politasuna eta badu bertoko historiarekiko estekamendu
enblematikoa. Zer gehiago behar du, ba, gure herrietako lorategietan ager
dadin?

56 Armand David botanikari
Armand Davidek Parisera bidalitako landare-bilduma, 3500 landarez osatuta dago; batez ere Adrien Franchet-ek aztertu zuen, eta emaitzak Plantae
Davidianae ex Sinarum Imperio deritzon tomo biko idazlan mardulean argitaratu zituen. Franchet-ek kalkulatu zuenez, Armand Davidek bildutako landare guztien ia erdia galdu edota hondatu egin zen, bidaietan zeharreko era
askotako bidaia-ezbeharretan, dela Han ibaiko naufragioan, dela Parisko
Museoraino iritsi ez zirelako. Edozelan izanda ere, bidalitako herbarioetan
Franchet-ek ezin izan zituen aurkitu, aita Davidek bidaia-egunkarian bildutakotzat aipatu zituen hainbat eta hainbat espezie.
Zernahi gisaz, material biologiko horrek lehen mailako garrantzia eduki
zuen, besteak beste 250 landare-espezie berri inkluditu baitzituen, eta luzaro aipatu izan da Txinako landarediari buruzko idazlanetan.
Oihartzun luze horren arrazoia hobeto ulertzeko, azalpen historiko txiki
bat eman beharrean gaude. Gorago esan bezala, Nanjing-go 1842ko tratatuak Txina bost portu irekitzera derrigortu zuen, Opioaren Gerlan galtzaile
suertatzearen ondorioz. Baina, Txina ez zen Opioaren Bigarren Gerlan ere
garaitu, eta mendebaldeko potentziek beste hamar hiriburu irekitzera behartu zuten Tianjin-go tratatuan 1858an, gerla-indemnizazioak aparte. Gainera,
tratatuak misio katoliko eta protestanteei Txinan barrena hedatzeko eskubidea luzatu zien, eta bai eraikitako etxe-elizen jabegoarena ere. Armand David
tratatu horren gerizaz baliatu zen, eta hortaz, Fortune-k ez bezala, Txinako
barrualdeko laginak biltzeko aukera paregabea eduki zuen: Armand David
izan zen lehena mundu ezezagun hartan barneratzen, eta, horrela izanik, bere
lana abiapuntu bihurtu zen, atzetik aritu ziren botanikarientzat. Ildo horretatik, ikusi Armand Davidek berak zelan deskribatu zuen bere burua 1888ko
idazlanean: j´étais alors le premier chercheur ayant pénétré dans l´intérieur de cette
impénétrable Chine.
Armand Daviden landare-bilketak oso sistematikoak izan ziren Txinako
egonaldiko lehen partean, baina askoz lantzean-behingoagoak hiru bidaietan zehar, berorien helburua zoologikoa baitzen batik bat. Esate baterako,
Moupingo egonaldiko egunkarian, apirilaren 19ko oharren artean zera
zioskun:
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Egunetik egunera ikusten dut lurralde honetako landaredia guztiz aberatsa dela, baina
susmatu egiten dut nire ataza zoologikoek ez didatela astirik utziko bertako herbario osoak
egiteko.

Antzeko kontu bat aipatu zuen, Museoko irakasleei bidalitako txostenean:
Laburbilduz, esan beharra daukat hemengoa bezain flora aberatsik ez dudala Txinan beste inon ikusi, eta hortaz botanikari batek luzaroan edukiko lukeela zertan aritu. Hala ere,
nire denbora guztia eguneroko bilketa eta prestaketa zoologikoek betetzen zutenez eta, bestalde, euriaren eta hezetasunaren larregia dela-eta, nik neuk ezin izan dut bildu eta lehortu
lurralde interesgarri honetako landarediaren parte bat baino.

Izan ere, Txinara iritsi eta Pekin inguruan ibili zen urteetan batu zuen herbarioak, lurralde horren landarediaren irudi nahikoa zehatza eskaintzen du.
Ostera, bidaietan zehar bildutako landareak, batzuetan sasoiz kanpo hartuak
ziren, eta bestetzuetan elkarrengandik urrun samar zeuden puntutakoak, eta
ondorioz, Txinako landarediaren ezaguerarako aurrerapauso ezinbestekoa
izan baziren ere, puzzlearen atal garrantzitsu batzuk erakutsi zituzten, baina
ez irudi osoa. Besteak beste, Armand Daviden herbarioek Txinako landaredi-aberastasun miresgarriaz ohartarazi zuten lehen aldiz mendebaldeko
komunitate zientifikoa; esate baterako, Mexikoz gorako Iparramerikak 10.000
landare-espezie dituelarik, Txinako flora 30.000 espeziez osatua da. Areago
ere, Armand Daviden herbarioek agerian utzi zuen zeintzuk ziren Txinako
eskualde floristiko nagusiak, eta bai bertako landarediaren ezaugarri nagusiak ere.
Armand Davidek ondu zuen herbariorik interesgarriena, Moupin inguruetakoa da, bertako landarediaren irudi osoa ematen ez bazuen ere. Dena
dela, mundu berri bat erakutsi zion mendebaldeari: lurralde goi haietan, hango udako sargori hezearekin, landaredi ikaragarri naharo eta berezia aurkitu
zuen. Batez ere berezitasun bi dira nabarmen Moupingo landaredian: batetik,
Tibeteko landarediarekiko antzaren handia, eta horrekin batera, Moupingo
espezie endemikoen kopuru garrantzitsua (bertan bildu zituen 400 espezieetatik, 150etik gora endemikoak ziren eta aldi berean zientziarako berriak).
Hori ikusita, hau da, “bide batez” bezala-edo bildutako altxor hori ikusita, “lan horretara jarrita” zer ekar zezakeen pentsatzea, beharbada alferrikako ariketa izan daiteke, joanak aspaldi joan baitziren, baina bestetik, oso argigarria gerta dakiguke. Adibide modura, Jean Marie Delavay (1834-95) josulagunaren kasua aipatuko dugu hemen, izan ere, Armand Davidek berak
bideratu zuen haren jarduna Hong-Kong-en izandako enkontru batean,
1888ko idazlanean kontatu digunez. Hau da, Armand Davidek konbentzitu
egin zuen bildutako herbarioak Parisko Natur Zientzietako Museora bidaltzeko, hain zuzen Adrien Franchet-engana; beronek Plantae Delavayanae argi-
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taratu zuen (1889-90), jasotako materialaren emaitzekin. Delavay, Yunnan
probintziako (Moupindik ez urruti) ipar-mendebalde menditsuan kokatutako Tapintze-n finkatu zen misionista modura, eta ingurua sistematikoki arakatu zuen: Tsmemei-Shan mendia hirurogeitik gora biderrez igon zuen, esate baterako. Ba, 1881-88 tartean 200.000tik gora landare helarazi zituen Parisera, izatez 4000 espeziekoak zirenak, eta eurotatik 1500 espezie berri; alegia,
Armand Davidek baino hamar biderrez gehiago, baina, zortzi urtetan. Delavay-k bidalitako landare-mordoak gainditu egin zuen Parisko Museoko lan-ahalmena, eta hainbat urte geroago Delavay-ren fardel asko aurkitu ziren
bertan, zabaldu barik.

57 Tximeleta-zuhaixkaren barreiadura harrigarria
Uso-zuhaitzaren kontrapuntu modura tximeleta-zuhaixka ekarriko dugu
hona, hots, Buddleja davidii deritzona. Hain zuzen, Davidia ezezaguna den
neurri berean-edo, tximeleta-zuhaixka ia edonon aurki dezakegu, azken urteotan itzel zabaldu da-eta, eta beraz gehienok ikusi dugu zuhaixka hori han
edo hemen, zein espezietakoa den jakin ez arren.

Gure artean oraintsu
zabaldu bada ere, dagoenekoz Buddleja davidii tximeleta-zuhaixka oso landare ezaguna da.
Tximeleta-zuhaixka bizpahiru metrokoa izan daiteke, eta adar nahikoa irekiak ditu. Hostoak luzeak
dira eta loreak sorta konikoak eratuz antolatzen
dira adar-puntetan. Sorta
horiek moreak-edo izaten
dira.
Arg. Z. ARTEAGA, J.C. RUIZ

Dagoenekoz denok igarri dugunez, Armand David izan zen tximeleta-zuhaixka aurkitu zuen lehen mendebaldetarra, eta lagin bat bidali zuen Frantziara 1869an. Landare hori, Armand Daviden herbario gehienak bezala,
Adrien Franchet-ek aztertu zuen, eta zientziarako berria zela ondorioztatu
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zuen. Franchet-ek aita David omendu nahi izan zuen, eta espeziea Buddleja
davidii izenaz argitaratu zuen 1887an. Alabaina, landarea bertan hazteko urte
batzuk pasatu beharko ziren, harik-eta Txinatik bigarren lagin bat iritsi arte.
Bigarren hori, Jean-André Soulié misionistak Tibet inguruan batu eta bidalitakoa izan omen zen; 1894an loratu zen.
Kontu handiz hazi eta zaindu zuten hainbat lorategitan, espezie balios eta
delikatua zelakoan. Hala ere, 1930etik aurrera naturalizatuta aurkitu izan zen
zenbait lekutan, berez hazten. Areago, argitu ez diren arrazoiak tarteko,
Munduko Bigarren Gerlarekin batera tximeleta-zuhaixkaren “epidemia” gertatu zen: ustez hain hauskorra zen zuhaixka ikaragarriro ugaritu zen, anitz
hiri inguruetako ia-ia edozein tokitan loratuz. Orduan, hori ulertu guran, flora txinatarrak aztertu ziren, jakin ahal izateko
ea zelango gunetan hazten den landare basatia. Erantzuna: ezponda harritsuetan, lur
legartsuetan, hartxintxarrezko eremuetan.
Hau da, nolabait Europan legez: hirietako
obra-hondakinetan, bide-bazterretan, burdinbideetan... Beharbada, hain justu Munduko Bigarren Gerlak ekarritako eraikuntza-deuseztapen masiboak berak erraztu zuen
tximeleta-zuhaixkaren kolonizazio arrai eta
orokorra.
Buddleja generoak ehunen bat espezie biltzen ditu, Amerika, Afrika eta Asiako lurralde tropikal eta subtropikaletan banatuta daudenak. Txinan hogei bat espezie bizi dira, eta
eurotako bat Buddleja davidii dugu, 800-3000
m arteko mendi-mazeletan. Tximeleta-zuhaixkaren adarrak nahiko irekiak dira, eta
azkar hazten direnak (metroraino irits daitezke urtebetean), gehienez hiru metroko
altueraraino. Hostoak luze eta akuminatuak,
ilaundunak azpialdetik. Loreak, txikitxoak eta
adar-puntan sorta koniko luzeak eratuz,
gehienetan lila-kolorekoak izaten dira, baina
kolorazioa gorrindol edo purpura ilunetik
zuriraino joan daiteke landareen arabera.
Ezti edota fruta-usain bizia dutenez, makina
bat erle eta, oroz gain, tximeleta hurbiltzen
zaizkie, eta izan ere polinizazioa tximeleten
bidez betetzen da. Esan gabe doa, landare eta
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handiko espeziea dela erakutsi du tximeleta-zuhaixkak, eta obra handietako
bazter eta hondakinetan
oso ondo egokitzen da.
Bestalde, isurtzen duen
fruta-usain biziak hainbat
tximeleta erakartzen ditu
(irudiko Gonepteryx
rhamni emea, adibidez),
eta hortik datorkio eman
zaion izen arrunta.
Arg. J.C. RUIZ, S. PAGOLA
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intsektuaren arteko lotura nabarmen horrek bideratu du tximeleta-zuhaixka
izena erabiltzea. Polito moldatzen da era askotako lurzoruetara, zein ingurune-baldintza desberdinetara; edozelan ere, negu biziki hotzak eta lur ur-gaineztuak kaltegarri suertatzen zaizkio tximeleta-zuhaixkari.
Dena dela, tximeleta-zuhaixka ez da Txinatik Europara iritsi den Buddleja
generoko espezie bakarra. Kasurako, Robert Fortune-k Buddleja lindleyana
sartu zuen 1844ean, eta Ernest Wilsonek hamaika espezie eta zazpi aldaera
(berorietatik lau B. davidiiren aldaerak).

58 Misio zientifikoak ezpatari bidea irekitzen
Aita Jean-André Soulié-k (1858-1905) hainbat eta hainbat landare bildu
zituen Parisko Museorako: zazpi mila baino gehiago bidali zituen, eta, gorago esan bezala, tartean Buddleja davidii, jakina. Tibet lurralde debekaturaino
iritsi zen 1890ean, merkatari tartariarrez mozorrotuta, baina bertan erahil
zuten 1905ean, espioia zelakoan-edo.
Aita Soulié-ren patua bera eduki izan zuen William Moorcroft bidazti
ingelesak XIX. mendearen hasieran. Moorcroft Tibeteko hiriburuan, hots,
Lhasa-n, infiltratu zen, Kaxmir-ko merkatariz maskaratuta. Hamabi urteko
egonaldia egin zuen inguru haietan. Baina, pozoi bidez erahil zuten, Ladakheranzko itzulera-bidaian, 1825ean. Bere gauzen artean mapa-bilduma ikaragarria aurkitu zuten, hala mapa geologikoak, nola ibai, mendi eta glaziaren
kartografia zehatza. Esan ohi denez, garai hartako esplorazio britainiarren
interes nagusia gehiago izaten zen militar eta geopolitikoa zientifikoa baino.
Aurreko esaldi horrek, inplizituki baina gordin, zera diosku: William Moorcroft bidazti ingelesa espioia izan zen, txosten geografikoak ez ezik, nolabaiteko inteligentzia-txostenak (intelligence repports) ere prestatu zituena, besteak beste. Edozelan ere, ezin dugu ahaztu Lacoste-k azpimarratu zuena: geografiak gerra egiteko balio du batik bat.
Asturu hobea eduki zuen Kishen Singh kartografo indiarrak, izan ere,
hainbat urtez aritu zen lurralde barneraezin horretan, A-K kode-izenaz.
Lamaz mozorrotuta, egindako mapak eta bestelakoak chukor barruan ezkutatuta gordetzen zituen, hau da, otoitzetarako gurpil tibetarrean. Tibeteko
agintariek, halako batean, aldameneko India Tibet sekretuan miatzen ari zela
jakin zutenean, suak hartuta bezala paratu ziren. Edozelan ere, ez zuten inor
harrapatu mapak egiten.
Frantzia ere norgehiagoka kolonialistan murgilduta zebilen bete-betean,
eta 1830ean Aljer konkistatu zuen. Nolanahi dela, armen indarraz gainera
frantsesek bestelako bideak jorratu beharko zituzten munduan barrena heda-
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tu ahal izateko: areago oraindik britainiarren dinamismo espantsionistari
aurre egitekotan. Gauzak horrela, Boutan-ek dioskunez, Frantziak Elizaren
aldera jo zuen, eta ebanjelizazioa suspertzen eta bultzatzen ahalegindu zen.
Modu horretara lortu zuen Frantziak atzerrian norbait izatea, hain zuzen ere,
bere soldadu edota merkatariek nekez atxikitzen zutena. Hau da, nolabait,
misio katoliko frantsesak nazioartean nagusi izateko beste era bat ditugu.
Horrez gainera, Frantziak ustezko “misio zientifikoak” erabili zituen Ekialde Urrunean, bere eraginpeko lurraldeak zabaltzeko, eta, jakina, hurrengo
urrats batean kolonia bihurtzeko: kontua horren argi eta garbi Éric Buffetaut
paleontologoak azaldu du.
Horrenbestez, Armand David –zelan esan?– William Moorcroft frantses
bat izan ote zen? Alegia, espioia izango al zen gure Ezpeletako jakintsu handia? Ala, beste barik, jakintsu bat izan zen, eta, beraz, zoko-miatzalle atzerritar bat Aranburu eta Bago Agirrek eskaini diguten jakintsu berbaren parekoa
erabiliz? Hiriart-Urrutik bazter-ikusle erabili zuen gauza bera esateko. Beharbada, zientzialari gisa aritzeaz gainera, Armand Davidek agente modura ere
baziharduen Txinan barrena. Baliteke.

59 Armand Daviden pozoinketa zitala
Desengaina gaitezen: aita David ez zen James Bond izan. Hala ere, bidean
doala beti eramaten zituen (aldean eta prest) fusila eta lau tiroko errebolberra. Fusila, izatez, Parisko Museorako hegaztiak eta ugaztunak ehizatzeko
zen, eta, gehien-gehienetan horrelaxe erabili zuen arren, noiz edo behin bidelapurrak uxatzeko balio izan zion, errebolberrak bezalaxe.
Esate baterako, Txinara iritsi eta handik lasterrera Jéhol-era egin zuen
bidaian (gaur egun Chengde deritzo, Pekindik ipar-ekialderantz 200 bat km-ra)
zortzi bidelapurrek zaldiz inguratu zuten Armand David, hantxe bertantxe
larrutzekotan. Asmoak asmo, Armand David ez zegoen horretarako gertu,
eta aurre egin zien bipil; orduan bidelapurrek Armand Daviden armetan erreparatu zuten, eta bai ospa egin ere, badaezpada.
Armand Davidek berak aitortu bezala, horrelako gorabeheren beldurrez
ibili izan bazen, ezin izango zukeen ia ezer esploratu, zeren-eta, gaizkile eta
ohoinez jositako leku basatiak baitziren, hain justu, bilketa naturalistikoetarako Txinako gunerik berebizikoenak. Beraz, prekauzioz fusila begien bistara eroaten zuen, nabarmenki, asmo makurrak edonoren burutik sortu orduko kentzeko.
Jakina, bidelapurren arriskua benetakoa zen, toki batzuetan oso hurbilekoa
gainera, baina, dirudienez Armand Davidek edonon senti zezakeen bertako-
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en etsaigoaren mehatxua. Giroan zabalduta usnatu ahal izan zuen. Izan ere,
bidaia-egunkarietan han-hemenka aurkitzen dituzu horren gaineko hainbat
ohar. Alde horretatik oso agerikoa da 1873.eko urtarrilaren 19an dioskuna:
Oro har, naturalistek orok jasan behar izaten dituzte ibili dabiltzan herriko biztanleen
susmoak; baina, kanpotarrekin berez areriotsua den jende artean, eragozpen hori askoz jasangaitzago bihurtzen da egonaldia luzatu behar dutenean, izan ere, ezintasun osoa baitute beren
azterketen helburua bertakoei ikusarazteko. Hasierako arbuiotik beldurrera pasatzen da, eta
beldurretik jukutria gaiztoetara igarotzen da biziki fite.

Armand Daviden hirugarren bidaiaren kontakizunarekin argitaratu zen
liburutik ateratako irudi
honetan, hainbat lagun
ikus daitezke Han Jiang
ibaibazterreko hareak garbitzen, bertako urregorria
eskuratzeko. Txinan zeharreko ibilaldietan, bertakoek sarri askotan pentsatu zuten, Armand David
lurrralde hartako aberastasunak ebastera zihoala,
eta, hori dela-eta, inoiz
edo behin pozoitu egin
zuten.
Arg. K. ALTONAGA

Benetan, aurreko aitorpen horrek laburbildu egin digu, Txinako egonaldi
luzean Armand Davidek behin baino gehiagotan bizi izan zuena. Hiru bidaia
nagusien kontakizunetan aipatu digu mota horretako gorabeheraren bat. Esate baterako, Mongoliaranzko ibilaldian zehar, 1866ko maiatzaren 11n
Sartchy-n zeudela hango agintarien bisita eduki zuten. Armand Daviden
egunkarian irakur daitekeenez,
bertakoek ez zekiten zer pentsatu.
Areago, espioi errusiartzat hartu
zuten, edo gutxienez urre edota
zilar-bilatzailetzat, eta beraz beldur ziren herriko baliagaiak muskilduko ez ote zuten. Zer esanik
ez, Armand Davidek agintariak lasaiarazi nahi izan zituen, bidaiaren
helburu bakarra zientifikoa zela
adieraziz, baina haiek ez zuten
batere sinistu. Helburua gorabehera, aipatu beharrekoa da Armand Daviden
egunkarietan lantzean-lantzean ez direla faltatuko tokian tokiko meatzen gaineko ohar zehatzak: non urrea, non zilarra, beruna, kobrea edota ikatza, eta
zein eratan ustiatzen diren.
Ildo bereko beste aipamen bat ekarriko dugu hirugarren bidaiaren egunkaritik. Oharra 1873ko martxoaren 11n idatzitakoa da, eta honelaxe diosku:
Inguru hauetara iritsi naizenetik konturatu naiz bertako bizilagunek, sano basati eta zakarrak izateaz gainera, ez dutela nire lan eta ehizaldietan laguntzeko borondaterik erakutsi.
Nahiz eta nire gastu guztiak zein jasotako zerbitzuak duten balioan baino dezente gehiago
ordaindu, bertakoak irrikatzen daude euren herrialdetik alde egin dezadan: zalantza barik,
espioitzat hartu naute.

Alabaina, lerro batzuk beherago kontua argi utzi zuen: baldin-eta lortutako emaitza zoologikoak garrantzitsuak badira, bertan segituko du jendearen
mesfidantza gorabehera.
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Gorago aipatu dugunez, Armand Daviden iritzian, ez dago tarte luzerik
arbuioaren eta jukutria gaiztoen artean. Eta 1868ko urriaren 18an, Moupin
printzerriranzko bidean Wuhan hiri inguruetan gertaturiko zapokeriaren
berri damaigu bidaia-egunkarian. Bat-batean oso gaizki aurkitu da: arratsaldez larri-larri ibili da, baina gaua aurrera doala, tripalak pairaezin bihurtu
zaizkio, heriozkoak, izatez. Orduan, gehiago jasateko gauza ez denean, hestea behin eta berriro arindu du zorionez, eta horrek apurka-apurka ibitu egin
du urdailaren oinazea: azkenean bizirik iraungo zuela konturatu da. Luzaroan gomutatuko du gau luze-oinazetsu hori.
Gaitz ia hilgarri horren kausa argi dago Armand Daviden iritziz: azukre
barik hartutako te-kikarakada inozentea, berak esan bezala. Alegia, pozoiketaz
mintzo zaigu, eta ondoko moduan arrazoitu zuen kontua:
Beste edonon ez nuke egundo pozoiketan pentsatuko, baina Txinan gizonak akabatzeko
oso era arrunta da. Bidaia asko egin ditut historia naturala dela-eta, eta badakit, europarrentzat areriotsu eta goganbehartsu diren populazio hauek mendebaldeko espioitzat naukatela,
eta horrenbestez inperioko lekurik baztertuenetaraino sartu nahi dudala uste dute, bai mapak
egiteko eta bai metal preziatuen meatzak aurkitzeko. Ezaguna da hainbat misiolari pozoituta hil direla (besteak beste, M. Delamarre, zeina te bidez pozoitu baitzuten bere morroiek
–zenbait mandarin bekaiztik agindu eta polito ordainduta–). Orain arte, Jiujiang-go kanpainan zeharreko egonaldian, hainbat biderrez zalantzatan egon naiz, janariak edo tea hartu eta
osteko tripako minak direla-eta, lehenago inoiz ez baitut horrelakorik eduki; baina, ez naiz
susmo horiek jakinarazten ausartu, sintomak ez ziren-eta hain larriak suertatu. Nire beldurrak oinarrituak izan ala ez, kontua da gaurgero erne ibili beharko dudala....

Hirugarren bidaiaren egunkarian ere beste hiru misiolariren (Vielmont,
Mihière eta Faurie) ia aldibereko heriotza aipatuko digu, esamesen arabera
etsaiek pozoituta hil direla erantsiz.
Konturatu garenez, Armand Daviden kontakizunean badaude zenbait elementu espioien jarduerarekin erraz erlaziona daitezkeenak, 007 agentearen
ekintza-mailaraino iritsi ez arren. Aita Daviden esplorazioen interes nagusia
naturalistikoa da, argi dago, baina bide batez era askotako informazioak batu
zituen Txinan barrena, edozein inteligentzia-zerbitzurentzat guztiz baliagarriak ziratekeenak. Kasurako, mapak zirriborratu zituen, William Moorcroftek eta Kishen Singh panditak bezalaxe. Mapa, kontura gaitezen, adierazpide
geografiko nagusia da, hau da, espazio fisikoaren formalizazio grafikoa da,
lurralde bat menpean atxikitzeko ezinbestekoa dena, eta beraz, tresna guztiz
baliagarria da boterearentzat.
Mapak direla eta ez direla, bizpahiru gauza ekarriko ditugu hona, orduko
giroaz hobeto jabetu gaitezen. Mongoliaranzko ibilaldirako, Sambdatchiemda gidaz aparte, Armand Davidek eskuz eginiko mapa bat eroan zuen, beste-
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Frantziako Errepublikako
presidentearekin hainbat
aldiz egon eta gero,
Armand David 1872an
berriro itzuli zen Txinara,
hirugarren misio zientifikoari ekiteko prest.
Hirugarren hori izan zen
luzeena. Hirugarren horri
dagokio argazki hau: kontura gaitezen, Armand
Davidek kristolako metamorfosi-ahalmena zeukan.
Horrelakoak ikusita, sinesgarri bihurtzen da, neurri
batean, espioia izan zitekeenaren hipotesia, ezta?
Armand Davidek berak
dioskunez, "zientziarentzat eta aberriarentzat"
egin zuen lan.

rik ez baitzegoen. Mapa horretako argibide gehienak lama batzuek eta Thomas zeritzon ingeles batek eman zizkioten: zenbait hiri eta Ibai Horia. Bestalde, bigarren esplorazio-bidaian zehar, Chongqing-en, Ekialdeko Sichuango bikario apostolikoaren egoitzan suertatu zen aita David. Ba, monsinore
Desflèches-ek probintzia hartako eskala handiko mapa bat apailatu eta argitaratzea agindu zuen, misiolarien laguntzarako. Mapa hura, izatez, mandarinek soilik erabil zezaketen dokumentu txinatar baten kopia zen, besteak beste Tibet eta mendebaldeko printzerri independenteak besarkatzen zituena;
topografia nahikoa akastuna zeukan, baina, txinerazko toponimiaz gainera
transkripzio latinoa zekarren. Jakina, horrelako mapa bat tresna ezin preziatuagoa zen Armand Daviden joan-etorrietarako, baina aldi berean, bazitekeen, espioia zela ezin argiago adierazten zuen ziurtagiria ere: ezkutuan erabili beharko zuen.
Bestalde, txinatarren mesfidantza eta jakinmin asmo-txarrekoa ez esnaraztearren,
Armand Davidek zeharkatutako lurralde
bakoitzeko janzkera erabiltzen zuen, halatan
non ia nabariezin bihurtzen baitzen bertakoekin alderatuta. Garai hartako argazkiak
ikusita, badirudi horretan berebiziko trebezia zeukala, izan ere guztiz mimetizatuta
agertzen delarik, bertako bat dela ematen
du. Areago, Txinako une eta gune desberdinetako argazkiak konparatzean, halako
metamorfosia antzemango duzu gure protagonistaren tankeran. Erabat itxuraldatuta
agertuko zaigu lekurik leku, hainbat filmetako espioien gaitasun berberarekin ia.

Arg. K. ALTONAGA

60 Armand David 007 agentea izan al zen?
Badago aurrekoak baino zantzu argiagorik, Armand Davidek inteligentzia-zerbitzuren bat beteko zuela iradokitzen duenik. Izan ere, Tibeteranzko
esplorazio-bidaiaren ostean bere gaitzetatik sendatzeko asmoz Europara itzuli zelarik, Parisera iritsitakoan egin zuen ia lehen gauza, zer-eta Frantziako
presidentea bisitatzea izan zen, eta noiz-eta Gerla Frankoprusiarra amaitu
berritan, 1871. urteko azken hiletan.
Kontua deigarria da oso. Edota George Bishop-en hitzetan esateko: An
ordinary priest to see the President! Indeed! Even the Cardinal would have diffi-
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culty in seeing the President these days! Ba, aita David hainbat biderrez egon zen
orduko presidentearekin, Muziu Adolphe Thiers-ekin, hirugarren bidaiaren
egunkariko hasieran dioskunez. Lehenago, martxoa eta maiatza bitartean,
armada prusiarrak Paris inguratzean sortutako estatu-krisian, Parisko Commune famatua eratu zen, eta matxinatu egin zen, Versailles-en ezarri zen
Asanblada Nazionalaren kontra. Historialariek diotenez, Communeren matxinada hori izan zen lehen abisua, langile-mogimendua seriotan hartu behar
zela. Alabaina, Adolphe Thiers-en soldaduek Paris setiatu zuten, eta auzorik
auzo birkonkistatu ere bai, hiria odolduz eta matxino buruak exekutatuz. Pio
Barojak Fausto Bengoa pertsonai epelotzoa kokatu zuen momentu horretako Parisen Las tragedias grotescas eleberrian, eta gertaera historiko horien
xehetasun txikiak gorabehera, bizitasun osoz islatu zigun bertan jazotakoa.
Hor irakurritakoaz ez dirudi Thiers presidentea kristau oso bihozbera denik:
A mediados de abril comenzaron las malas noticias para los parisienses; el pequeño Thiers
había decretado el exterminio y la matanza.

Ez dakigu justu-justuan zeintzuk mintzagai erabiliko zituzten zuzeneko
elkarrizketa horietan, baina, seguruenez tartekoak izango ziren hala Txinako
misio katolikoak nola beroriekiko Frantziaren jokabidea. Nolanahi, badago
dokumenturen bat edo beste mintzagai horien gainean. Kasurako, Armand
Daviden eskuizkribu bat, Txinarekin hartu beharreko jarreraz hainbat
gomendio biltzen dituena, besteak beste hurrengoa:
...mon opinion serait que la France doit profiter pour son avantage du premier grief
important, pour prendre possession de l’île de Chusan (à titre de châtiment ou de garantie)
avec son petit archipel. C’est une excellente position, climat sain; on pourrait y former un
établissement pour nos soldats malades de Saigon. Les revenus de l’île y suffiraient (un demi-million). Ce serait un moyen de développer nos relations de commerce. Cette île serait facile à prendre et à défendre contre la Chine; le principal obstacle viendrait de la jalousie des
puissances occidentales. Mais celles-ci n’ont pas reçu les mêmes affronts que la France, n’ont
pas surtout le même genre d’intérêts à protéger en Chine.

Azalpen horren argitara, menturaz, aita Daviden betebeharrak politikoak
begitanduko zaizkigu –nolabait esatearren– apostolikoak bainoago. Dokumentu horren eta beste zenbaitzuen fotokopiak Ezpeletan daude, Aita Daviden Lagunen Elkarteak bilduta. Izatez, azalpen berorixe aldaketa gutxi
batzuekin Boutan-en liburuak ere jaso du, baina aipamenaren iturria eskuizkribua barik, beste hau da: La politique missionnaire de la France en Chine (Paris,
1960: 549. orr.). Argitaratuta dago beraz.
Aipamenak aipamen, nago oso interesgarria suerta litekeela paper horien
guztien ikerketa historiko sakona, adituren batek egina: horren bitartez aita
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Daviden irudi naturalistikoa, izatez erakargarri eta ekarpenez betea, destolestu egingo da seguraski, eta, orain arteko klixea gaindituta, topo egingo
dugu gizon polifazetiko batekin, are aberatsagoa begitanduko zaiguna. Naturalistarengandik haranzko gizakiaren ikerketa zehatzak, Armand Daviden
nortasuna osoago ezagutaraziko digu, alde guztietatik.
Itzul gaitezen, baina, Chusan (= Zhou Shan) artxipelagoaren inguruko
proposamenera. Izatez, Yangtze ibaiaren bokaletik hurbil dago, eta oso
garrantzi estrategiko handikoa zen. Ildo horretatik, Sir Francis Davis-ek
esanda zeukan irla horien atzemateak Txinaren geroan eragin galanta edukiko zuela, eta izan ere, ingelesak 1842an jabetu ziren artxipelagoaz. Hortik
aurrera txinatarrek ez zuten etsi ingelesak bertatik kanporatu arte. Hala ere,
ingelesek joan aurretik Txinaren konpromezua lortu nahi zuten, Zhou Shan
irletara mendebaldeko bestelako potentzia kolonialik sartuko ez zela onar
zezan. Azkenik itun bat sinatu zuten, eta soldadu britainiarrek alde egin zuten
1867an, euren atzetik François Danicourt ere abiatu zelarik, alegia, Zhou
Shan-en Union Jack banderaren babespean kokatu zen misiolari lazarista.
Izan ere, jabego britainiarraren hasiera-hasieratik egon zen misiolari frantsesen bat irla horietan.
Legez, Txinaren subiranotasuna ezarri zen berriro, baina alde guztiek sentibera egoten segitu zuten, eta horrenbestez, David jauna bai Txinari eta bai
Ingalaterrari oldartu zitzaien, uhartediaren anexioa proposatzean. Zer esanik ez, Zhou Shan artxipelagoaren kokapen estrategikoa oso interesgarria
zen Frantziarentzat eta, bide batez, haren meneko misionistentzat. Horregaz batera, Txinaren umiliazioa galanta izango zen, nolabait, inperioko giltza galduko baitzuen horrela. Baina, Ingalaterraren begietan anexioa toleraezina suertatuko bide zen. Dena dela, Frantziako gobernuak ez zion jaramonik egin Armand Daviden gomendioari, eta abstenitu egin zen.

61 Zientzia eta espioitza zientifikoa
Aurreko pasarteetan David espioia aurkezten ausartu bagara, hori, gure hariari suspentse-tanta batzuk gehitzearren izan da, froga zirkunstantzial batzuek
horretarako lizentzia opetsi digute-eta. Esan gabe doa, berez dena baino
askoz erakargarriago bihurtuko litzaiguke pandaren aurkitzailea, 007ren
gremiokoa izan zela jakingo bagenu.
Dena dela, badago gure artean zientzialari izen-karismadunik benetako
espioia izan dena: Joan Jose Elhuiar (Logroño, 1754- Santa Fe de Bogotá,
1796). Badakizu, Joan Jose Elhuiarrek 1783an wolframioa isolatu zuen Bergarako Zabala jauregiko laboratorioan, Fausto Fermin anaiarekin batera, eta

140

Uso-zuhaitzarena

aurkikuntza hori dela-eta Elhuyar deritzo Euskal Herriko zientzi dibulgaziozko aldizkari
hoberenari.
Asko laburtuz honelaxe-edo konta daiteke
gertatutakoa. Oraintsu argitaratu da, Euskalerriaren Adiskideen Elkarteak eta Espainiako
Itsas Armadak elkarrekin 1777-83 tartean edukitako harremanen eskutitz-bilduma, batik bat
espioitza-plan baten garapena plazaratuz. Itsas
Ministeritzak espioi bi infiltratu nahi zituen
Eskoziako Carron-go kanoi-fabriketara, oso
eskasak baitziren Kantabriako Liérganes eta
La Cavada-n fabrikatutakoak. Euskalerriaren
Adiskideen Elkarteko arduradunek, alegia,
Peñafloridako kondeak (ezagunago, beharbada, Xabier Maria Munibe izenarekin) eta Narrosko markesak, gizaseme bi
aukeratu zituzten espioi-lan horretarako, eta beroriek, azkenik, 1778an hasi
ziren lanean. Inazio Montalbo eta Joan Jose Elhuiar izan ziren. Azken horrek
20 erreal kuartoko jornala eduki zuen; gaur eguneko diruekaz alderatu ahal
izateko, eman dezagun erreal kuarto batek 1100 pezeta balio dituela.
Joan Jose Elhuiarren agindu sekretuak hamahiru ziren denetara, eta Iñaki Azkunek honelaxe laburtu eta zerrendatu ditu lehenengo bederatziak:
1/ Bidaiaren benetako helburua beti isilpean mantentzeko egindako zina gogoratuko zuen.
2/ Lehenbailehen Saxoniara joango zen Metalurgia eta Galdaketa ikastera.
3/ Parisen Juan Bautista Porcel, Antonio Maria Munibe eta Xabier Egia euskaldunekin
elkarrizketatuko zen eta haiei ageriko gutuna erakutsiko zien (isilpekoa ez).
4/ Parisen ahalik eta denbora gutxien egonda, bere helburua betetzeko berriak eta liburu
interesgarriak bilduko zituen.
5/ Liburu horien kopiak eta laburpenak aterako zituen.
6/ Paristik zuzenean Saxoniara joango zen eta Dresden Espainiako ministroarekin egon
ondoren Freiberg-era joan eta hango Institutuan ikasiko zuen.
7/ Freiberg-en Metalurgia eta burdina urtzeko artea ikasiko zituen. Beti ere artillero eta
kanoi-urtzaile izaten saiatuko zen.
8/ Alemaniako fabrikak aztertuko zituen eta burdinazko kanoiek lehentasuna izango zuten.
9/ Gero Suediako Stakelberg-era joan eta hango kanoi-fabrika aztertuko zuen.

Hurrengo agindu biak euren osotasunean aldatuko ditugu hona, argiro
erakusten baitute misioaren helburu nagusia espioi-lana zela:
Desde Suecia pensará en introducirse por último escalón en las fábricas de Carron en
Escocia; y a fin de ser admitido en ella[s] con menor recelo, se dirá alemán y del oficio, por
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Joan Jose Elhuiar Lubize
mineralogo eta kimikaria
izan zen. Saxonia,
Bohemia, Hungaria eta
Suedian sakondu zituen
metalurgia-ikasketak,
Fausto anaiarekin batera.
Berau Espainiara itzuli zen,
baina, Joan Josek Suedian
jarraitu zuen, itxuraz
metalei buruzko ikerketak
sakontzen; alabaina, azken
helburua Ingalaterra eta
Suediak kanoiak egiteko
erabilitako metodoa
lapurtzea zen. Gero,
Bergarako Erret Mintegiko
laboratorioan wolframioa
isolatzea lortu zuen, eta
Análisis químico del
Wolfram y examen de un
nuevo metal que entra en
su composición (1783)
idazkian argitaratu.
Arg. ELHUYAR
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cuya razón deberá imponerse bien en la lengua alemana mientras permanezca en Alemania.
Cuando determine ir a Escocia, quedará de inteligencia con algún sujeto de confianza de
París, a fin de mantener correspondencia por su medio con los comisionados del Excmo.
Ministro de Marina. El dicho corresponsal estará prevenido, de que las cartas que reciba con
cubierta alemana para un sujeto supuesto residente en París, deberá dirigirlas a España a
V.E., y por si interceptan las cartas, entre un contexto indiferente en lengua alemana, sembrará con
disimulo dicciones bascongadas, que juntándolas expresen lo que quiera comunicar a los comisionados
(geuk azpimarkatutakoa).

Nolanahi, operazioa Suedian amaitu zen 1783. urteko hasieran, aldez
aurretik ezarritako helburua erdietsi gabe. Itsas ministroa haserre zegoen,
Joan Jose Elhuiarrek txosten gutxi bidali baitzituen britainiarren kanoi-fabrikazioaren prozeduraz; areago oraindik, gure espioiak gurago zuen suediarren
metodoa kanoiak egiteko. Aldi berean, bakea sinatu zen ingelesekin, eta
orduan itsas ministroak operazioa moztea erabaki zuen, eta espioien itzulera
agindu segituan.
Atzera ere Bergaran dagoela, Joan Jose Elhuiarrek wolframioa isolatu zuen
anaiagaz batera, besteak beste Bergman eta Scheele irakasle ospetsuekin Suedian lortu zuen prestakuntzari esker. Ala euroi ostu zien ideia? Gero, erregeak
aginduta Granada Berrira (egungo Kolonbiara) joan zen, bertako meatzaritzako arduradun nagusi izendatuta. Han ezkondu eta hil zen.
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62 Tibeterantz lau urratsetan
Armand Davidek Parisko Museoko arduradunei bidali zien txostenean (1871)
adierazi bezala, 1868ko maiatzaren 26an abiatu zen Pekindik, eta 1870eko
ekainaren 24an itzuli. Hau da, bigarren esplorazio-bidaldia hogeita bost hilabetez luzatu zen soilik, hasieran hiru urte osoz aritzeko asmoa bazuen ere.
Hogeita bost hile horietan, dioskunez, 2500 legoa korritu zituen, baina,
kopuru hori bikoiztu egingo zatekeen laginketetarako eguneroko joan-etorri
laburrak aintzat hartuz. Fournier-ek denetara 20.000 km izan zirela argitu
du; Bishop-en arabera, ostera, 5000 km soilik: badago aldea aditu bion kalkuluen artean! Aipatutako txostenean Armand Davidek lau zatitan bereiztu
zuen ibilaldia, eta bai bakoitzari buruzko datu nagusiak erantsi ere.
Lehen zatian, Pekin utzi eta handik hilabetera Jiangxi-raino iritsi zen itsasontziz, lehenago itsaso zabalean barrena eta geroago Yangtze “Ibai Urdinean” gora. Lau hileko egonaldia egin zuen Txinako ekialdeko probintzia
horretan, 1868ko urriaren 13ra arte, mendebalderanzko bidaia segitzeko
urtaro egokia itxaroten. Bertan egindako bilketek ez zuten aurkikunde zientifiko azpimarragarririk ekarri, zeren, besteak beste, zortzi urte lehenagotik
europarrentzat irekita baitzegoen probintzia horretako hiriburua.
Bigarren urrats batean Jiangxi-tik Sichuan-eraino joan zen, Chang-Jiang
“Ibai Handian” gora. Adi, zeren, Chang-Jiang baita barrualdeko txinatar guztiek erabilitako izena, Xangai inguruan Yangtze esaten dioten ibai berberarentzat. Abenduaren hamazazpian iritsi zen Chongqing-era. Beraz, 64 egun
behar izan zituen tarte horren nabigaziorako. Benetan egun zailak izan ziren
gure protagonistarentzat. Batetik, gorago aipatu dugunez, urriaren 18an ia-
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-ia hil egin zuten pozoi bidez, eta tripako minez lehertzekotan egon zen. Bestalde, Yichang-go arroila lanjerosak igaro zituen. Izatez, Yichang-dik Chongqing-eraino Armand Davidek 650 km-ko odisea bizi izan zuen, paraje horietako ur-zarrata arriskuez beteak gainditu baitzituen.
Bidaia-egunkarian dioskunez, Yichang-go arroilak ikusgarriak dira, eta,
izan ere, bertatik pasatutako mendebaldetar guztien mirespena sortu dute.
Lautadan ia kilometro biko zabalera edukitzera irits daitekeen ibaia, arroila
horietan ubide estu-estu batean moldatzen da, eta hori dela-eta, ur-mailak
alde ikaragarria erakusten du udako uholde-sasoitik neguko maila txikiraino:
gune batzuetan 23 m-koa da aldea. Arroiletan zehar ibai-bazter biak pareta
zutak dira, ehunka metroko altuerakoak, eta alboetako malkarretatik han-hemenka hainbat ur-jauzitako lurrunak zabaltzen dira. Zoritxarrez, nabigazioa guztiz arriskutsua denez, ezin da hango edertasun basatia patxaraz gozatu. Hirurogeita lau egun horietako bidaia geldi eta neketsuan, ia egunero ikusi zuten junguren bat edo beste harkaitzetan zartatuta, eta inoiz, gainera,
istripua begien aurrean gertatu zen. Lekurik zailenetan, ur-zarratetan gora
egin ahal izateko, arraunen lanaz gainera, sirgariek tiratzen zuten jungutik,
horretarako banbuzko sokak erabiliz. Batzuetan hirurogei sirgari behar izaten ziren itsasontzia ur-korrontearen kontra mugiarazteko; bestetzuetan, laurogei, eta are eta ehun lagun ere jungu bakarretik tiratzeko. Eta sirgarien
sokak apurtuz gero, orduan korronteak noraezean eroango du jungua, eta,
zer esanik ez, uhaitzen kontra amaituko du sarritan. Armand Daviden junguaren sokak zazpi aldiz hautsi ziren, baina, ontziak ez zuen hondoa jo, Jaungoikoari esker. Hondoa jotzekotan egon zena Armand David bera izan zen,
1868ko abenduaren 16ko oharretan adierazi bezala:
dagoenekoz neke-neke eginda nago bai gorputzez eta bai gogoz, eta badirudi nabigazio
tiranizante honek ez duela amaierarik edukiko...

Nolanahi, egun horretako gaua itzarrik pasatu behar izan zuten, ur gezetako piratez jositako inguru batean suertatu baitziren...
Zorionez, abenduaren 17an iritsi zen Chongqing-era, eta ekialdeko
Sichuan-go bikario apostolikoaren egoitzan kokatu zen, alegia, Desflèches
monsinorearen jauregian, harik-eta abenduaren 27an Sichuan-go hiribururantz, Chengdu-rantz, abiatu zen arte. Chengdu-ra joateko aukera bi zeuzkan, ibaian gora jungu bidez, edo oinez mendietan zehar. Lehenengo kasuan
hogeita hamarren bat egun beharko ziren, eta bigarren aukeran hamabi bakarrik. Davidek mendietan gora joatea erabaki zuen, baina, fardeleria astun guztia ibaiez bidali zuen, berarekin batera zihoazen misiolari gazteen ardurapean.
Bidaiaren hirugarren zatian Armand Davidek Sichuan-go hiriburuko inguruak aztertu zituen. Izatez, ia hile bi egon zen bertan, batez ere Moupin arte-
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ko mendietako elurra urtzearen zain. Itxaronaldi horretan, Pinchon monsinoreak, Chengdu-ko gotzainak, hainbat eta hainbat argibide eman zizkion
Moupinen gainean. Azkenik, 1869.eko otsailaren 22an Moupinerantz abiatu
zen, printzerri horretan urtebeteko egonaldia egiteko asmoz.
Jakina, Moupin lur promestua izan zen, bidaiaren
laugarren zatia. Haraino iristeko 3000 m-ko mendiak zeharkatu behar izan zituen
Armand Davidek. Nolanahi,
2129 m-ko altueran zegoen,
Moupinen egon zen bitartean bere egoitza nagusia izan
zen ikastetxea. Moupin zen
bidaiaren helburua, eta, hasierako planak gorabehera, zortzi hileko egonaldia
egin zuen bertan, alegia, 1869ko martxoaren batetik urte bereko azaroaren
22ra arte. Moupingo emaitza biologikoak ezinago hobeak suertatu ziren, eta,
esate baterako, erdietsitako ugaztunen zerrendak ehun eta hamar espezie
zituen, Armand Davidek berak zenbatu bezala; ba, eurotako berrogei bat
zientziarako berriak izan ziren.
Moupingo egonaldian zehar osasunez nahikoa kili-kolo ibili zen. Ekainaren 11ko oharretan dioskunez, gaixorik zebilen: azken hogei egunetan hesteetatik gero eta okerrago aurkitu izan da, eta horregaz batera bazuen gernu-erretentzio mingarria ere. Jakina, horrelakoetan guztiz malder aurkitzen zen,
paraje haietan ez baitzegoen medikura jotzerik. Horrelako trantze larrietan,
ez zeukan umetan aitarengandik ikasitakoa gogora ekartzea beste erremediorik, eta, horrela izanik, sendabelarrez-eta osatzen saiatzea, edota Pekingo
enbaxadako Martin doktoreak luzatu zizkion botiken bidez. Halaber, irailean dozena bat egunez oheratuta egon zen, izterraren erreumatismo inflamatorio pairaezina zela-eta. Jakina, egoera larri horietan Armand Davidek ere
Durisburu misionistaren formula sinplea erabiliko zuen:
Mirikurik ez den tokietan ez da sendagailu bat baizik: othoitza. Gero sendatzea edo hiltzea, Jainkoaren gain!

Zernahi gisaz, Armand David zoriontsua sentituko zen halako leku batean non hainbeste bizidun apart eta eder ikusi baitzituen lehen aldiz, eta seguru pozez beteko zitzaiola bihotza, ze, bai horixe, edozein naturalistarentzat
arras gogo-atsegingarria izan behar du esploratu gabeko lurralde batean
murgiltzeak, zeinean egunero-egunero eskuratzen baititu altxor berri eta
ezustekoak.
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Nectogale elegans ur-satitsu tibetarra, Armand
Davidek Moupin printzerrian aurkitu zuen, eta,
beste kasu askotan bezala, Alphonse Milne-Edwards-ek deskribatu.
Ugaztun intsektiboro hori
mendietako erreka laster-garbietan bizi da, 9002270 m tarteko altueratako urbazterretako zuloetan. Oso igerilari ona da,
eta arrain txikiak eta
ornogabeak ehizatzen
ditu urpean. Txinako
hego-mendebaldetik
zabalduta dago (Shaanxi,
Sichuan eta Yunnan probintzietan eta Tibeteko
hego-ekialdean) eta bai
Birmaniako iparraldetik
Nepalgo ekialderaino.
Arg. ARTXIBOKOA
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63 Armand David Hiru Arroiletako Urtegian behera
Esne-mamitan ibili zen Armand David Moupingo espezie-aberastasun harrigarrian: zenbat eta zelango bihotz-zirrarak bizi izango zituen, hango aurkikunde-piloarekin! Edozelan ere, bidaia-egunkarian gehienetan ez du lekurik
uzten inolako barne-poza adierazteko, eta oraingo honetan ere kontua arrazionalizatzen ikusiko dugu. Alegia, pozak poz, Moupingo aberastasunaren
handia, Daviden ustez, bertako baldintza fisikoen eraniztasunari zor zaio,
zeren, ibar beroak eta mendi izoztuak batzen baitira lurralde hain murritz
batean.
Alabaina, nobedadeak gero eta urriago bihurtzen ari direla diosku abuztuaren 27an, hau da, Moupinera iritsi eta handik sei hilera. Azaroaren 15eko
oharretan irakur dezakegunez, Moupindik alde egiteko prestatzen ari da, laginen artean dagoenekoz ez baitago ezer berririk. Baina, bestalde, azaroaren
18ko oharretan jakinarazi digunez, ikastetxeko lagunak ordurako irrikitan
zeuden ea handik noiz joango zen:
Nahiz eta hemen nire kontura bizi naizen eta ahalik eta enbarazu gutxien egin, zama
astuntzat hartzen naute! Zientziaren abantailez oso konbentzituta nago eta umiliazioez etsita; horri esker, nire sailari jarraituko natzaio halako jendeak dituen herri batean!...

Irudiko plaka hau aurkitzen da, Armand Davidek
Moupingo egonaldia egin
zuen ikastetxeko eliza-sarreran, haren oroimenez. Txinerazko testuak
ondokoa diosku: "Hemen,
1869an, A. David frantses
misionistak aurkitu zuen
Baoxing-go panda handia,
eta mundu guztiari ezagutarazi mota ezezaguneko
animalia hori. Baoxing-go
Distrika, Animalia salbaien
begirantzarako Elkartea,
1994ko ekainean".
Arg. M. ORONOS

Dena dela, Moupindik abiatzeko unean, azaroaren 22an, agurraren mina
sentitu zuen, mendi haiek betiko utzi behar zituela-eta, eta, hein batean, aurkikunde zientifikoek sortutako poztasun galantak ezabatu-edo zituen gainerako atsekabeak, bai gaixoaldiak
zein bestelako estualdiak.
Moupindik Chengdu-ra itzuli zen,
berriro ere Pinchon monsinorearen egoitzara. Gabonen ostean iparralderantz joan zen beste kanpaina batean, zeinean, besteak beste
faisai urdina eta arrabio erraldoia
eskuratu baitzituen, eta ez zen
Chengdu-ra martxoaren amaiera
arte itzuli. Bertan beste hilabete
batez egon zen, bildumak ganoraz
taxutzeko, eta, azkenik, itzulera-bidaia ibaiez egin zuen oso-osorik. Ekainaren 18an iritsi zen Xangaira, neke-neke eginda eta osasunez guztiz makal.
Nolanahi, oraingo honetan ibaian beherako nabigazioa “igotean baino azkarragoa eta gutxiago desatsegin” izan zela diosku. Yichang-go arroilez gozatzeko parada edukiko al zuen? Horixe eduki izan zuen-eta azken aukera.
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Yichang-go arroilez gozatzeko aukera amaitzen ari da egunotan. Aurreikusitako epeak ondo betez gero, 2009. urtean itzelezko urtegi batek irentsiko du paraje miresgarri hori. Izan ere, Hiru Arroiletako Urtegiak troka eta
erroitzez osaturiko ia 320 km-ko tarte ikusgarria desagertaraziko du, bertan
eraikiko baita munduko urtegirik edukieraz handienetakoa eta handiena
megawatt-ekoizpenaz. Hauxe omen da Txinak eduki duen proiekturik handinahitsuena, Harresi Handiaz geroztik.
Gogoratu, Yangtze dugu munduko ibairik luzeena, Nilo eta Amazonasen
ostetik. Beraz, oso ondo datorkio txinatar gehienek erabilitako izena, Chang
Jiang, hau da, Ibai Handia (6300 km). Izenak gorabehera, ibai horren arroan
biltzen da Txina osoko janariaren ia erdia,
baina, aldi berean, uholdeek milaka km2
urgaineztatu dituzte behin eta berriro, txikizioa eta miseria edonora zabalduz: soilik XX.
mendean 300.000 lagun baino gehiago hil
dituzte. Pekingo agintariek luzaroan bilatu
dute uholde itzel horiek kontrolatzeko bideren bat, eta Hiru Arroiletako Urtegia eraikitzea deliberatu zuten.
Izugarria da Yangtze-ren urak uztarpera
ekartzeko Pekinen plana. Urtegiaren antaparak altueraz 185 m-koa eta zabaleraz 2 kmkoa izango da, eta horrenbestez, 600 km-ko
luzerako urtegia itxuratuko du ibai-arroan
gora. Konparazio baterako, Itoitzeko urtegiko antapara 135 m-koa da, eta 1100 hektarea urgaineztatuko ditu. Hiru Arroiletako Urtegiaren antaparak uhate-sistema bat edukiko du, itsasontzien nabigazioa Chongqing-eraino ahalbidetzeko,
eta beraz aberastasuna Txinako barrualderaino irits dadin. Areago, 26 turbinak (400 tonako bakoitza, hau da, inoiz ekoitzitako handienak) 18.200 megawatt sortuko dituzte: 18 zentral nuklearren ekoizpena, gutxi gorabehera.
Proiektu faraoniko horren aurrekontua 17.000 milioi dolarrekoa izango da,
Pekingo gobernuaren arabera.
Alabaina, urtegi kolosal horren kontrakoek gobernuaren planaren alde
guzti-guztiak kritikatu dituzte, kritikoen iritzian lurralde osorako hobea litzateke-eta, Yangtze-ren ibai-adarretan eraikitako urtegi txikiago batzuen sare
bat. Izan ere, Yangtze-k dakartzan jalkinek, batetik, laster butxatuko ei dute
Chongqing-go portua, eta beraz, nabigazioa ezinezko bihurtuko, eta, bestetik, oztopatu egingo dute argindarraren ekoizpena. Bestalde, urteko bilioi bat
litro hondakin-ur eta isurketa kimikoek espezie akuatiko gehienak pozoituko
dituzte (berbarako, ibai-izurdea), eta, Hiru Arroiletako Urtegia, izatez, ia
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Txinatarrek ez ezik, euskaldunek ere erreskatatu
nahi dute Armand David
ahanzturaren erresumatik:
2000. urteko azaroan,
Daviden heriotzaren mendeurrenaren karietarat,
Ezpeletatik abiaturiko
lagun-talde zabal batek
lauburu hori ezarri zuen
Dengchigou-ko eliza-sarrerako plaka azpian.
Arg. M. ORONOS
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Portugalen tamainako estolda atsitua bilakatuko litzateke. Areago, proiektua
amaitu baino lehen milioi bi txinatarrek bizilekuz aldatu beharko dute derrigorrez, sorterria betirako utziz eta Txinako beste nonbait kokatuz zelan edo
halan; konparaziorako, pentsatu Bizkaiko biztanle guztiak Europako beste
edonora aldatzera behartuko gintuzketela, nahitaez. Proiektuaren alde kritikagarrien zerrendan ezin da ahaztu, Yangtze ibai-bazterreko gune arkeologiko esploratubakoen mordo galanta, urak iritsezin utziko diguna. Kritika-sorta honekin amaitzeko, badago aipatu beharreko beste bat: proiektuaren
aurkarien arabera, benetako kostua 75.000 milioi dolarrekoa izango da, eta
areago, dagoenekoz dirutza galanta ustelkeria ofizialak jan omen du.
Beraz, urtegiaren ustezko alde positibo guztiak itzalez beterik daude-edo,
eta nazioarteko erakunde askok proiektuaren finantziazioan partehartzea
errefusatu dute, bai ingurune-arazo potentzialak direla-eta, eta bai bideragarritasun finantzarioa zalantzazkoa dela-eta. Edozelan ere, proiektua aurrera
doa, eta beraz, Yangtze ibaiko arroilez gozatzeko eretia, guretzako guztiz
inprobablea bada ere, laster amaituko zaigu. Inprobablea barik, inposible
bihurtuko zaigu.

64 Frantziarantz osasunez makal
Armand David guztiz ahituta iritsi zen Xangaira, 1870.eko ekainaren 18an.
Ideia bakarra zerabilen buruan: Pekinera albait arinen itzultzea, Europarako
bidaia prestatzeko. Ohi bezala, nahi baino gehiago luzatu zen itsasontzia lortzen. Eta eskerrak, ze, behingoz bada ere, luzamendu probidentziazko horrek
libratu bide zuen heriotzatik. Tianjin-era ekainaren 24an arribatzean, bertako gertaera odoltsuek Pekinera joateko asmoa bertan behera uztera derrigortu zuten: egun bi lehenago jende-oste izugarri batek hogei bat europar
garbitu zituen erarik barbaroenean, eta kolonia frantsesaren batimendu
gehienak errautsetaratu, tartean misionista lazaristen eliza eta enparauak.
Triskantza horretan, jende-olde txinatarrek, besteak beste aita Chévrier hil
zuten, modurik ankerrenean jipoituz. Gogoratuko duzunez, Mongoliaranzko esplorazio-bidaian ezagutu genuen, aita Davidi laguntzen.
Armand David Tianjin-era iritsi zenean, artean txikizioa guztiz amaitu
barik zegoen, eta, izan ere, iraungitzeke zeuden Frantziako kontsuletxea, eliza katolikoa eta Karitateko ahizpen egoitza eskerga erre zituzten sugarrak.
Areago, zeruratu berrien gorpu-zati hantuak ikus zitezkeen ibaian. Izu-laborria hainbestekoa zenez, inork ez zion ostatu eman nahi izan, eta beraz, Pekinerantz barik, Armand David atzera ere Xangairantz itsasoratu zen, Tianjineraino eroan zuen ontzi berean.
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Moupin printzerritik
datorrela, txinatar-olde
batek Tianjin-go kolonia
frantsesa garbitu zuela
topatu zuen Armand
Davidek, tartean aita
lazaristak eta ingurukoak.
Hirugarren ibilaldiko
kontakizuneko liburuak
irudi hau damaigu: urte
bi geroago ikusitako lazaristen eliza errea eta lagunen hilobiak.
Arg. K. ALTONAGA

Tianjin-go masakreak bortizki eragin zuen Daviden gogoa, jakina, eta txinatarrekiko ordura arte sentitutako destaina arina biziki nabarmendu
zitzaion. Gertaera tragiko horien aurretiko sentimenduari, Boutan-ek le
mépris mal dissimulé que lui inspirent les Chinois deritzo, eta ostekoari une
méfiance extrême vis-à-vis des Chinois. Tianjin-go sarraskia karu ordainaraztea
gustatuko zitzaiokeen, eta, bere ustez Txinak merezitako zigorra luzatuz
zihoala ikusita, Armand Davidek Zhou Shan artxipelagoa konkistatzea proposatu zion Errepublikako presidenteari, lehenago azaldu dugunez. Frantziak “berriro goratu behar ditu bai bere prestigioa eta bai hain itsuski laidoztatu bere banderaren ohorea”.
Sats eginda abiatu zen Europarantz. Alabaina, Txinatik urruntzeagaz ez
ziren Armand Daviden zorigaitzak amaitu, zeren-eta, itsasaldian zehar, hain
zuzen Zeilan irlako geldialdian, Frantzia eta Prusia arteko gerlaren berria
jaso baitzuen mezu telegrafiko bidez. Frantziak gerla deklaratu zion Prusiari 1870.eko uztailaren 19an. Albiste horren kariaz, l´Impératrice Eugénie itsasontziko bidaiariak talde bitan banatu ziren argiro. Batetik, holandes, belgiar
eta espainolek frantsesen alde egin zuten; bestetik, amerikar eta britainiarrek
Prusiaren alde.
Historia-liburuetan esaten denez, Gerla Frankoprusiarra nahikoa laburra
izan zen iraupenaz, baina, ondorio sakon eta luzeak edukiko zituen. Geure
kontakizunaren harian kokatuz, lehenago aipatu izan dugu Louis Pasteur-en
nazionalismo neurriz-gorakoa, besteak beste Gerla Frankoprusiarrak itzel
elikatu zuela. Beste adibide ospetsu bat Jules Verne dugu: Frantzia eta Prusia
arteko gerla horren ostetik, Verneren eleberrietan ez zen egundo heroi alemanik agertu, eta areago, hortik aurrera bere pertsonaia gaizto eta zitalak
doiztarrak izan ziren sarritan.
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Gerla Frankoprusiarrak
eragin nabaria izan zuen
Jules Verne idazle famatuaren obran, eta, izan
ere, hortik aurrera bere
protagonistarik doilorrenak alemanak izan ohi
ziren. Beharbada, adibiderik onena Les cinq-cents
millions de la Bégum
(1879) da: hain zen nabarmena, ezen Frantziako
okupazio-agintari prusiarrek liburu debekatuen
zerrendan sartu zutela.
Nolanahi ere, irudikoa
Nemo kapitaina duzu.
Arg. ARTXIBOKOA

Halaber, Gerla Frankoprusiarrak Armand
Daviden nortasunari ere eragin zion, eta
bidaia-egunkarian dioskunez, itsasontziko
prusiarren bati goizetako agurra ukatu zion,
gizalegezko ohitura adeitsua apurtuz. Harrigarri samarra iruditu zait hori irakurtzea,
izan ere, urte bi lehenago Armand Davidek
kriston poza hartu zuen Jiangxi probintzian,
Hamburg-eko aleman bat topatu zuela-eta.
Bai, 1868.eko abuztuaren 3an Kleinwischter
jaunaren etxean suertatu zen. Izatez, Pekinen
ezagutu zuten elkar, baina, Kleinwischter
jauna Jiangxi-ra aldatu zen Jiujiang-go aduanako arduradun gisa. Ba, zernolako arratsalde zoriontsua igaro zuten batera, historia
naturalaz mintzatuz, Europako oroitzapenak freskatuz eta musika joz. Pasarte hori buruan neukalarik, zelan esango nuke, Armand Davidengandik ekumenismo handiagoa espero nuen, arean bere! Nolanahi, esan beharra dago,
Txinako hurrengo egonaldian berriro ere eduki zituela hartu-emonak alemanekin, liburuaren hasieran aipatu dugun Ferdinand von Richthofen geografo famatuarekin kasurako.
Zelan edo halan Marseillaraino iritsi ziren, 1870.eko abuztuaren amaiera
aldean. Dena dela, itsasontziko bidaiari prusiarrak eta beste zenbaitzuk Port-Said-en gelditu ziren, antza, itsasontziko giroa nahikotxo gaiztotu baitzen.
Oraingo honetan Armand David Suez kanaletik itzuli zen Europara: itsasaldia denetara 45 egunekoa izan zen. Ziurrenez, bere barne-egoera eta ontzi
barruko giroa aintzat hartuz, Armand Davidek luzeegia iritziko zion iraupen
horri, baina, Txinarantz joandakoan luzatu zena baino askoz laburragoa izan
zen: orduan Suez kanala eraikitze-lanetan zegoela, Txinaraino iristeko Afrika osoa inguratu behar zen, eta Armand Davidek bost hileko itsasaldia eduki zuen hori zela-eta.

65 Suez kanalaren ondorio batzuk
Suez kanalak Mediterraneoa eta Itsaso Gorria estekatu ditu Suez istmoa
zeharkatuz, eta 163 km-ko lasterbide horrek mesede galanta egin zion nazioarteko nabigazioari, kanala ireki ostetik ez baitago Afrika hegoaldetik inguratu beharrik Ekialde Urruneraino joateko. Izatez, kanaletik 150.000 tonako
itsasontziak ibil daitezke, eta ubidean zehar ez dago uhaterik, Mediterraneok
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eta Itsaso Gorriak ur-maila bera baitute gutxi gorabehera. Ubidea eraikitzeko bertako hiru laku probetxatu ziren, eta, hori dela-eta, kanala ez da istmoan zeharreko distantziarik laburrena. Kanalaren zatirik handienak trafiko-karrika bakarra du.
Suez kanalaren egilea Ferdinand Marie de Lesseps (1805-94) izan zen,
diplomatiko eta ingeniari frantsesa berori. Egiptoko kontsulorde modura
egon zen bitartean (1832-37) otu zitzaion kanal bat eraikitzea, eta bertan hasi
zuen horretarako proiektua. Gero, 1854an berak lortu zuen Said Pasha Egiptoko erregeordearengandik kanala eraikitzeko baimena, eta, bestalde, berak
antolatu zuen kanala irekitzeko konpainia eta berak bildu zuen beharrezko
kapitalaren erdia inguru Frantzian herri-subskripzioz. Gainera, Lesseps-ek
berak gainbegiratu zuen kanalaren eraikitzea, lanek iraun zuten tarte osoan,
1859-69 alegia, eta abentura hori arrakastaz amaitzean ospe zabala irabazi
zuen mundu osoan, eta bai hainbat ohore ere.
Proiektuaren kostua 100 milioi dolarrekoa izan ei zen. Diru horren ardura La Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez zeritzonak hartu zuen
1858an, eta izatez, kanala eraiki eta 99 urtez kudeatzeko ahalmena eskuratu
zuen, ostean Egiptoko gobernuari itzuliko ziolarik. Hasieran, kapitala frantsesa eta egiptoarra izan zen nagusiki. Nolanahi, 1875ean Britainia Handiak
erosi zuen egiptoarren partea, eta akziodun nagusi bihurtu zen, nahiz eta
hasiera batean kanalaren eraikitzearen aurka egon. Izan ere, Britainia Handiak laster ikusi zuen Suez kanala hil-edo-bizikoa zela, bere itsas nagusitasun
eta bere interes kolonialen mantentzeko. Horrela izanik, eta nahiz eta 1888an
Europako potentziek sinatutako Konstantinoplako Konbentzioak kanala neutraltzat jo zuen eta bai igarotze librea garantizatu gerla-denboran zein bakealdian, Britainia Handia izan zen neutraltasun horren bermeduna eta bermetzailea.
Esan gabe doa, Suez kanalak oso historia gorabeheratsua eduki izan du,
eta behin baino gehiagotan egon da itxita. Kasurako, Egiptoren eta Israelen
arteko liskarraldietan zeresan handiko gunea suertatu da, eta luzaroan egon
da blokeatuta, ubideko itsasontziak bonbardatu eta hantxe bertantxe hondoraraziz. Gorabehera horiek superpetroliontzien garapena ekarri zuten, beste
zenbait ondorioren artean. Izan ere, Suez kanala azkenekoz 1967tik 1975era
itxita egon zen Sei Egunetako Gerla dela-eta, eta horrenbestez, petrolioaren
ekoizpen-guneetatik (Golko Persiarretik) kontsumo-gune nagusietara (Europa zein Iparramerika) joateko, atzera ere Afrika inguratu behar zen osorik.
Horrek petroliontzi erraldoien ekoizpena suspertu zuen, eta bai, ez dago esan
beharrik, marea beltz ikaragarrien izurritea ere.
Esan bezala, Suez kanala 1869. urtean ireki zen, baina hurrengo berrogeita hamar urtean ez da bizidun-espezie askorentzako bide egokia gertatu,
Mediterraneo eta Itsaso Gorriaren artean. Horretarako arrazoi nagusia, kana-
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la eraikitzeko probetxatu ziren lakuen gazitasunaren handia izan zen, oztopo
gaindiezina suertatu baitzen. Dirudienez, 1869an laku horien hondoan ia 14
m-ko gatz-geruza zegoen. Baina, apurka-apurka urtuz joan da, eta dagoenekoz ez dago gatzik, eta lotura biogeografikoa gauzatu da 20 milioi urtez banatuta egon diren itsaso bien artean. Horrela delarik, 50etik gora arrain-espezie, 20 krustazeo dekapodo, eta 40 molusku-espezie ezarri dira ekialdeko
Mediterraneon, izatez Itsaso Gorritik iritsitakoak. Areago, zenbait ikertzaileren arabera, bide horretatik denetara ia 300 bizidun-espezie sartu dira
Mediterraneon eta bertan kokatu; espezie horietako 60% 1970. urtetik aurrera ailegatu da. Nolanahi, kalkuluen arabera “migratzaile lessepsiarrak” Mediterraneoko espezieen 4% inguru dira (zenbait kalkuluren arabera, Mediterraneon 8500 espezie makroskopiko deskribatu dira, eta 140.000 munduko
itsaso guztietan). Askoz zailagoa da kontrako norabidean gertaturiko migrazioak aurkitzea: badirudi bizidunek debekatuta dutela Mediterraneotik Itsaso Gorrira joatea. Hiru azalpen luzatu dira norabide bakarreko sakabanakuntza horretarako, eta horrenbestez, hiru faktoretara jo da, Itsaso Gorriko
bizidunen kolonizazio arrakastatsua erraztu dutelakoan. Batetik, Suez Golkoa kanalaren hegoaldeko muturrean oso gazia da, ozeanoko ura baino gaziagoa, eta, horrela delarik, bertako espezieak, nolabait esateko, premoldatuta
egon dira kanalean zeharreko laku horiek igarotzeko. Bigarrenik, migratzaile arrakastatsu gehienak Indiar Ozeanoko habitat hareatsu edota istiltsuetako biztanleak izan dira. Horrelako habitatetan bizi izatea ere, Suez kanaleko
antzeko habitatetan barrena “eroso” ibiltzeko premoldaera bide da. Azkenik,
biota indopazifikoko espezieak Mediterraneokoak baino lehiakorragotzat
jotzen dira; izatez, Itsaso Gorria Indiar Ozeanoko adarra da, eta, hori dela-eta, Mediterraneo baino aberatsagoa eta lehia handiagokoa.
Dena dela, Suez kanalaren proiektua guztiz arrakastatsua gertatu zen, eta,
hori dela-eta, 1878.ean Lesseps jauna Panama kanala eraikitzeko eratu zen
konpainia frantsesaren buru aukeratu zuten. Lan hori 1881ean hasi zen, baina zazpi urte geroago gelditu beharrean aurkitu ziren, tarteko arrazoi politiko, tekniko eta finantzarioak egon zirelarik. Izan ere, proiektuak erreka jo
zuen: Panamara joandako 21.000 frantsesetatik 16.000 eraman zituen sukar
horiak. Lesseps jauna eta haren semea epaitu zituzten konpainiaren kudeaketa okerragatik eta bai, gainera, fondoen bidegabeko jabetzeagatik. Errudun aurkitu zituzten, eta frantses gobernuak espetxe-zigorra ezarri zien, baina epai horiek ez ziren sekula bete. Badu Hiriart-Urrutik artikulu politik afera horren gainean; ez dugu hona pasartetxo bat besterik aldatuko, 1892koa,
Panamako konpainiaren faillitaren errudunen gainekoa:
Hasi ziren lanean, Jainkoak daki nola! Nehon diren judu eta mandrineria jende-jale
guziak bildu ziren sosaren usainera. Berrehun miliun hek berehala suntsitu ziren berrehun sos
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baizik izan ez balire bezala. Nehork ez du egundaino jakin noren sakelan sarthu diren hek
oro. Edo balin bada dakienik, ez da oraino mintzatu.

Arestian aipatu dugunez, Ferdinand de Lesseps errudun agertu zen epaian;
baina, ez da horrelakorik Hiriart-Urrutirenean irakurtzen. Horren arrazoia,
beharbada, Ferdinand de Lesseps “jaun baiones bat” izatean datza: Hiriart-Urrutik baiones gisara aurkeztu arren, begiratu ditudan entziklopedietan,
Versaillesen jaioa da Ferdinand de Lesseps. Ez dakit zer egon zitekeen aipamen horren atzetik.
Panama kanala 1914. urteko udan bihurtu zen operatibo, Estatu Batuetako Armadako Ingeniarien ardurapean. Baina, horretarako, Lesseps jaunaren
ahaleginaren ostetik, amerikarrek beste zenbait zailtasun tekniko gainditzeaz aparte, Panama Kolonbiatik independizarazi behar izan zuten, 1903. urtean. Ezin dugu istorio interesgarri horren haritik hemen tiratu, baina, gura
duenak Koldo Izagirreren liburuan argituko ditu hainbat kontu.

66 Armand Davidek darwinismoarekin topo egin zuenekoa
Marseillara iritsita, Armand Daviden asmoa Pariserantz lehenbailehen abiatzea bazen ere, jaso zituen eskutitzek ideia horren desegokitasunaz ohartarazi zuten, zeren gerlaren ondorioz Paris setio baterako prestatzen ari baitzen.
Hori zela-eta, sorterrira joatea pentsatu zuen, Euskal Herrian familiarekin
hobeto sendatuko zelakoan gerla amaitu artean.
Baiona eta Ezpeletarantz baino lehenago, eta Marseillatik Savona hain gertu egonik, Italiako hiri horri bisitalditxo bat egitea deliberatu zuen, bertan
irakasle iragandako urteek tira eginda-edo. Armand Davidek dioskunez, natur
zientzien ikasketa Italian oso kontu berria zen bera irakasle hasi zenean, eta,
areago, ez estimu handikoa. Nolanahi, Savonako irakasgaiak ez ziren guztiz
alferrik galdu, eta, izan ere, aita Daviden ikasle batzuk gerora “norbait” izan
dira zientziaren arloan, esploradore gisara. Hor ditugu, Armand Davidek
berak aipatuta, d´Albertis eta Doria markesa, hein batean bere bultzadari
esker nabarmendu zirenak.
Enrico Alberto d´Albertis (1846-1932), itsasgizon ausarta, bidazti nekaezina eta geografiaren eta naturaren aztertzaile porrokatua izan zen, entziklopedia batzuen arabera. Kasurako, d´Albertis izan zen Suez kanala igaro zuen
lehen itsasontzi italiarraren kapitaina. Hainbat itsasaldi egin zituen Mediterraneon barrena, eta bai Madeira eta Kanarietara, Azoreetara eta Ertamerikaraino. Alabaina, bere biografian aipagarriena, munduari egindako hiru
birak dira, eta izan ere, horietako lehenengoari zegozkiokeen zenbait aurki-
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Marrazki honek Genoa
darakuskigu, Armand
Daviden hirugarren ibilaldiko liburuak eman bezala. Italiako iparraldeko hiri
horrek garrantzi handia
eduki zuen Armand
Daviden pentsaeraren
garapenean, izan ere, bertan egin zuen topo darwinismoarekin Txinatik
bueltan, 1871n, Doria
markesaren hegapean.
Argazkian, Genoako
Natur Zientzietako
Museoa.
Arg. K. ALTONAGA eta
B. GOMEZ

kunde gogorarazi zituen Armand Davidek 1888ko txostenean: tant de belles
découvertes dans la Papouasie.
Bestalde, Giacomo Doria markesa (1840-1913) aspaldiko laguntzat dauka
Armand Davidek ikasle ohiaz gainera, eta, dirudienez, Genoa-n haren etxean aterbetu zen unekada batez. Gorpuzkeraz nahikoa miko izan arren, Doria
markesak esplorazio-bidaia oso interesgarriak egin zituen Persiara (1862) eta
Borneora (1865), eta berorietan bildutako material biologikoekin, 1867an
Genoako Natur Zientzietako Museoa fundatu zuen, oso biblioteka aberatsaz
hornitua, hiriak horretarako eskainitako jauregi batean. Geroago, bai Eritrean eta bai Tunisian egonaldi luzeak egin zituen. Bestalde, 1891n Italiako
Geografia-elkartearen buru izendatu zuten.
Doria markesak eratutako Natur Zientzietako Museoa inguruetako naturzale guztien biltoki bilakatu zen. Armand Davidek dioskunez, bera ere sarritan hurbildu zen Museoraino, eta horri esker jabetu zen, orduko giro zientifikoan pil-pilean zegoen autu nagusiaz. Alegia, Genoan darwinismoarekin
egin zuen topo. Jakina, Espezieen jatorria 1859. urtean argitaratu zelarik, Txinarantz 1862an abiatzean Armand Davidek artean ez bide zuen Charles Darwinen liburu iraultzailearen berririk eduki, goizegi baitzen horretarako, eta pentsatzekoa denez,
Zeruko Inperioan zeharreko joan-etorriek ez zioten aukera handiegirik opetsiko horrelako nobedade
bibliografikoen gainean oso eguneratuta egoteko. Horrenbestez,
Doria markesaren inguruko “saltsa” alagalakoa suertatuko zitzaion,
hainbat eta hainbat konturi buruz
gaurkotu eta adiskidantzazko giroan eztabaidatzeko. Alde horretatik,
Euskal Herrira barik Savona eta
Genoara joatea guztiz probetxuzkoa izan zen Armand Daviden
prestakuntza zientifikoari begira,
darwinismoarekin buruz buru egin
baitzuen topo:
Niri dagokidanez, eta darwindarrek espeziearen modifikazioaren gaineko behaketetatik
ateratzen dituzten ondorio itzelak onartzea guztiz errefusatuz, honainokoan ulertu dudanez,
nire iritzirako mota horretako azterketek, honezkero zientziak badituen eta egunero abiadan metatzen dituen datuen pilo ikaragarrian oinarriturikoek, oso emaitza garrantzizkoak
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eman behar dituzte munta handiko arazoen ebazpenerako. Hori horrelaxe izango dela atzematen dute natura xehe-xeheki aztertzen dutenek orok. Bestalde, aldaketa espezifikoaren
hipotesia onartzea gogoz kontrakoa suertatzen bada, (...) gizakiak ez du inolako azalpenik
aurkitu, bizidunen egungo banaketa argitu ahal izateko; izan ere, lur zabaleko gune desberdinetan naturalistek bizidunak aldameneko eta antzeko izakien talde handi edo txikiagoetan
multzokatuta ikusi dituzte, eta itxuraz, munduko ekonomian zeregin berberak betez.

Aurreko pasarteko irakurketa astitsu batek nahikoa garbi utziko digu
Armand Davidek ezin izan zuela darwinismoa onartu bere inplikazio guztiekin, baina, hala ere ez zion atea erabat itxi. Besterik ezean izanik ere, Davidek
ezin zion muzin egin darwinismoari: berak dioskunez “gizakiak ez du inolako azalpenik aurkitu” eta, beharbada, Darwinek eta Wallace-k dakarte azalpen hori. Kontuak kontu, Armand David ez zen luzatu darwinismoaren kontrako eztabaida teoriko batean, zein mirespenezko laudoriotan. Baina, itxura
osoz, Genoan 1871n eboluzioaren ideia aintzat hartu zuen, gogoan ondo gorde zuen, eta Txinan zeharreko bere hirugarren ibilaldian lan-hipotesi gisa
erabili zuen, ikusiko dugunez. Hori guztia zeharo harrigarria da arrazoi nagusi birengatik: batetik, Armand David abadea da, eta horregaz batera, bigarrenik, bada XIX. mendeko naturalista frantsesa ere, eta darwinismoa, esan
ohi denez, ez zen Frantziara orduan iritsi, askoz geroago baino. Gesu batean
murgilduko gara arrazoi bi horien esplizitazioan.
Dena dela, Gerla Frankoprusiarra bukatutakoan Parisera itzuli zen, eta
bertara iritsi, 1871.eko ekainaren 20an. Beste ezer baino lehen, Museoraino
hurreratu zen, bidalitako bildumak gerlak kaltetu ote dituen egiaztatzera, eta
bai bertako adituekin solastatzera. Luzaro barik Ezpeletara joan zen gurasoengana, eta, zeharo osatuta, irailean atzera ere Parisa. Berehalakoan espedizio zientifiko berria prestatzen hasi zen, lehenagoko biak bezalaxe Hezkuntza Ministerioaren ardurapean. Bidaia horrek, paperaren gainean behintzat,
hiruzpalau urteko iraupena edukiko zuen, eta Filipinetako esplorazioarekin
amaituko zen.
Bestalde, eta misiolari soil bat zela kontuan hartuta guztiz harrigarria suertatu arren, 1871. urteko azken hileetan Errepublikako Thiers presidentearekin bildu zen behin eta berriro. Txinan barrena, besteak beste inteligentzia-zerbitzuren bat bete zuelakoa daukat, baina tira, hor utziko dut kontua,
gorago luze samar aritu bainaiz aieru horren inguruan.
Europako egonaldia amaituta, 1872ko urtarrilean Marseillatik Txinarantz
abiatu zen atzera ere. Eta abiatu, indarberrituta eta eboluzioaren ideiaz gogoberrituta abiatu.
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67 Armand David eboluzionista faisaiak direla-eta
Txinaranzko itsasaldia Moupingo bidaia-egunkariaren arkatzezko originala
tintaz birkopiatzeko erabili zuen, Parisko azken egunak bezalaxe, Museoko
aldizkarian argitaratzeko asmoz. Martxoaren hasieran heldu zen Xangaira.
Txinako bigarren egonaldi horrek, izatez, urte bi iraungo zuen, hain zuzen
ere 1874ko apirilaren 3ra arte. Gogoratuko duzunez, Parisko Museoko arduradunekin mintzatu zenean, hiruzpalau urteko kanpainaz aritu ziren, eta baita amaieran Filipinak ere arakatzeaz. Dagoenekoz Txinan egonda, Armand
Davidek urte bi edo hiruko epea aurrikusi zuen, Pekindik hego-mendebalderantz Zeruko Inperioaren erdialdean barrena bideratuko zuen esplorazioa
bete ahal izateko. Nolanahi, 5000 km inguru korritu zituen.
Xangain dagoela, Zikawei-ko josulagunen ikastetxera jo zuen, Pierre Heude (1836-1902) aita naturalistari bisita egitera, bere bildumak aztertzeko:
batez ere, hegaztiak, arrainak, barraskiloak eta landareak. Izan ere, aita Heude lan apostolikoetatik liberatuta zegoen, Armand Daviden antzera-edo, eta
Txinako ekialdea lagintzen ibili zen. Aita Heude-ren bildumetan, besteak
beste moko lodiko hegazti-espezie berri bat aurkitu zuen, eta haren baimenaz, deskribapena idatzi eta Parisera bidali zuen argitaratzeko; Paradoxornis
heudei izena ezarri zion hegazti deskribatu berriari.
Alabaina, urtebete geroago, 1873ko maiatzaren 11n Jiangxi-ko hiriburua
zen Jiujiang-era ailegatu zenean, Armand David kexu zen, aita Heude-ren
“pelegrinaiak” Jiangxi probintziaraino iritsi zirelako, hain justu lazaristen
bikariato barruraino:
Gurago nuke aita agurgarri hori (aita Heude, alegia) beste edonon balego; askozaz gurago, zeren oso ondo baitzekien, nire asmoa Txina barruko ibilaldiak probintzia honen esplorazioarekin amaitzea zela. Baina, egia da aurkikunde zientifikoak lehen egilearen jabetzakoak
direla. Edozelan ere, ez da eskubide-kontu bat: adeitasuna besterik ez...

Pasarte horretan Armand David suminduta dago, itxuraz behintzat. Lehiakidea etxe barruraino sartu omen zaio, eta orein eta ahuntz-moduko animalia batzuen lehentasun zientifikoa “lapurtu” dio. Kontu horrek gorago aipatu ditugun beste zenbaitzuk gogorarazi dizkizu ziur aski. Bai, adibidez, panda gorriaren deskribapena dela-eta zientzialari britainiar eta frantsesen arteko
gorabehera, edota, alderantziz, zientzialari frantses eta britainiarren arteko
“intzidente diplomatikoa”, zelakantoaren inguruan. Azaldu dugunez, kasu
biotan, eta beste askotan ere, norberaren zientzi nazionalismoak “lapurreta”
ikusi du besteen jardunbidean. Oraingo honetan, ostera, zientzialari biak
frantsesak dira, bi-biak inoren lurraldean. Hala eta guztiz ere, bien arteko
lehia bizia suma daiteke Armand Daviden lerroetan. Baten batek, kirolen
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munduko konparazio batez, talde desberdineko txirrindularien arteko norgehiagoka dela pentsa dezake, bata lazarista, josulaguna bestea, biak atzerrian.
Horrelako talde-jelosia batek ez dakit noraino argitu ahal duen Daviden amorrua. Azalpen argigarriagoa zatekeen, nolabait, zientzialariaren beraren superazio-izpiritua. Ezta? Nolanahi, handik lasterrera, maiatzaren 31n, Armand
Daviden haserrea baretuta zegoen, eta ironia-puntu batez aita Heude aimable rival en recherches zoologiques gisa kalifikatu zuen.
Dena dela, Xangaitik gertu samar, hots, Ningbo-n, bazegoen Armand
Daviden beste lehiakide garrantzitsu bat, britainiarra zena gainera, eta ez, ez
horixe, britainiar oinezko bat, Britainia Handiko kontsula baizik: Robert
Swinhoe. Alegia, berorrekiko lehian, potentzia kolonialen arteko indar-neurketak bai edukiko zuen, bai, norgehiagoka
zientifikoak beste garrantzirik. Horretaz
zalantzarik bazenu, irakurri egizu berriro
Moupinerantz irten baino lehen Milne-Edwards-ek Davidi bidalitako eskutitza, besteak beste Swinhoe-ren aurka ohartarazten.
Robert Swinhoe-k ia hamarkada bi eman
zituen Txinan, eta beraz, aukera berebizikoa
eduki zuen lurralde hartako izadiaren azterketarako. Batik bat ornitologoa izan zen, eta
horrenbestez, bere aurkikunde gehienak
hegaztiak izan ziren; alabaina, Swinhoe izena
Txinako ugaztun, arrain eta intsektuekin
elkartuta ere agertzen da. Izatez, Robert
Swinhoe ez zen naturalista profesionala,
kemen handiko zalea baino, baina bere ikerlanen bidez sano nabarmendu zena.
Armand Davidek ez zuen ordura arte inoiz topo egin Robert Swinhoerekin, gutun bidezko harremana aspalditik bazuten ere. Hortaz, Pekinerantz
irten aurretik, Xangaitik Ningbo-raino joatea erabaki zuen, eta Swinhoe ezagutzeaz gainera, inguruetako fauna aztertzea. Izatez, egun gutxi batzuetarako joan zen, baina, Robert Swinhoe-ren bildumak ikusi eta gero, luzaroago
geratzea pentsatu zuen. Harrigarria begitandu zitzaion-eta hainbeste nobedade ornitologiko aurkitzea, europarrentzat aspalditik irekita zegoen Txinako parte horretan. Ia hile bi igaro zituen Ningbo-ko hegoaldea arakatzen.
Armand Davidek Swinhoe elbarri aurkitu zuen: urtebete luzea zen Swinhoe-k ezkerreko gorputzaldea paralizatuta zeukala. Hala ere, bere bilduma
biologikoak haziz zihoazen, bai polito ordaindutako ehiztari txinatarren
bidez, zein europarren opariei esker. Eta bilduma horien behaketak “estonamendu handia” sorrarazi zion, zeren-eta, Txinako faunarako berriak ziren
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Robert Swinhoe-k (183677) egonaldi luzea egin
zuen Txinan bere bizitza
laburrean, izan ere, ia
hamarkada bi eman
zituen hango kontsulatu
britainiarretan eta naturalista gisa nabarmendu zen:
batez beste ia-ia hilabetero egin zuen aurkikunde
garrantzitsuren bat, batez
ere hegaztiei doakiela.
Arg. ARTXIBOKOA

Armand David, pandaren aita

Elliot-en faisaia
(Syrmaticus ellioti) Robert
Swinhoe-k aurkitu zuen
1871n, Zhejiang probintzian. Hurrengo urtean
aurkitu zuen Armand
Davidek faisai-espezie hori
Fujian probintziaren iparraldean, eta, dirudienez,
berak ekarri zituen
Frantziara lehen aleak
1874an. Hegazti-hazleek
oso estimu handitan dute
Elliot-en faisaia.
Arg. ARTXIBOKOA

Pallas-en faisaia
(Crossoptilon auritum)
koniferoen basoetan eta
baso mistoetan bizi da,
Txinako erdialdean eta
iparraldean, Gansu eta
Sichuan probintzietan eta
bai Barne-Mongolian.
Dirudienez, panda handiaren erreserbetan ere
bizi da, haren babes-neurriez probetxatuz.

zenbait hegaztirekin batera, zientziarako faisai-espezie berri bi aurkitu baitzituen: Phasianus Ellioti (= Syrmaticus ellioti) eta Pucrasia Darwini (= Pucrasia
macrolopha darwini).
Aspaldidanik zegoen Armand David faisaien faszinaziopean. Esaterako,
Mongoliaranzko bidaia-egunkariaren prolegomenoetan, Txinako iparraldeko
hegaztien zerrenda luzea (295
espezie) damaigu; ba, zerrenda
horretan, 195. hegaztia, hainbatek deskribatu dioten faisai urdin bat da, artean topatu ez zuena. Eta, izatez, bere lehen bidaian Mongolian zehar faisai
urdin horren arrastoan aurkituko dugu. Horrelaxe, 1866ko
ekainaren bostean ondoko oharra idatzi zuen bidaia-kaierean:
Mendebaldeko Ouratoraino ekarri nauen desio bizienetakoa, sarritan aipatu didaten fasianido urdin bat eskuratzea izan da. Horretaz galdetutakoek esan didatenez, mendi hauetako
tontorrik garaienetan oilo basati urdin bat dago, moko eta hanka gorriduna, baina hegazti
hori urria da eta harrapatzeko zaila... Itxaropena galtzen hasita nago, ba, nire hegazti urdina
eskuratu ahal izango dudan.

Izan ere, geroago, uztailaren 13an, etsita, utzi egin zuen faisai urdinaren
bilaketa, baina, burutik baztertu barik. Ez, ez zuen aldendu, zeren, lau urte
pasatuta, 1870ean harrapatu egin baitzuen, Moupindik itzultzean Sichuan-en
iparralderantz egin zuen kanpaina laburrean. Zorioneko faisai urdina Crossoptilon coerulescens (= C. auritum) izan zen.
Faisaiak behin eta berriro agertzen dira Armand Daviden bidaia-egunkarietako oharretan. Dela toki bakoitzean harrapatutako espezieen zerrenda,
dela ale batzuen kolorazioaren gorabeherak, dela eurokaz egindako taxidermista-lana, eta abar, faisaiak
etengabe egon ziren Armand
Daviden gogoan, eta inoiz sarritan baita platerean ere:
Inguru hauetan Txinako faisai arrunta (Phasianus torquatus) ugari dela
dirudi; gaurko euria bitartean, ia-ia
nire leihoraino datozela ikusi ditut;
baina, ez diet tirorik egin, printzipio
gisa daukat-eta ez dudala sekula hilko
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nire bildumetarako beharrezko ez dudan animaliarik. Premia izanez gero nahiago dut soilsoilik arrozez edota artatxikiz elikatzea, nire mahairako kreatura gaixo horiek hiltzea baino,
zeintzuek arras alegeraki iragaten baitute bizitza, izan ere, bizi izateko eskubidea dute, eta
ez diote naturari inolako kalterik egiten, aitzitik edertu baizik. Hori ez da beti atsegina suertatzen nire jendearentzat, batez ere, faisaiekin gertatzen denean; baina, nik neuk printzipioan tinko irauten dut.

Horixe da, Moupineranzko bidean Jiangxi probintzian dagoela, 1868ko
uztailaren 8an idatzi zuena. Jakina, Armand Davidek berak horrelaxe jokatu
arren, sarri askotan jango zuen faisaikia, ehiztari-taldekoek printzipio malguagoak zeuzkaten-eta. Nola edo hala, faisaiek gogoeta franko eragin zioten
Armand Davidi, eta azkenik Genoan ezagututako eboluzionismoa onartarazi
zioten. Jakizu zelan:
Oso azpimarragarria den gertaera da hegazti-talde jakin batzuk (eta behaketa hori beste
animalia-taldeetara zabal daiteke) muga jakin batzuetan bilduta aurkitzen direla, eta bertan
elkarren aldameneko hainbat espezie bizi dira, eta itxura osoz leku berberetan egiteko identikoak betetzen dituzte; ostera, espezie horiek guztiz absenteak dira munduko beste gune
batzuetan, non ederto bizi litezkeen, eta ez daude antzeko espezieez ordeztuta. Horrela, fasianidoen leinu oparo eta ikusgarria berrogei bat espeziez osatua da, denak elkarren oso antzekoak
eta Tibeteko mendien inguruan banatuak, mundu osoko beste inon bizi ez direlarik. Modu
berean, hogeita hamar edo berrogei dira krateropodoen familiako txoriak, elkarren oso aldamenekoak eta Txinan eta inguruetan aurkitzen direnak, baina Europan ahaiderik ez dutenak.
Gertaera hauetan eta beste askotan oinarrituta, pentsatu egin al daiteke, aldamenekoak baina desberdinak diren espezieen kopuru hain handiak leku berberetan eta gaitasun eta antolakuntza berberekin ab origine kreatuak eta kokatuak izan direla, munduko gainerako lekuak
hutsik utzita? Ez litzateke arrazonagarriagoa izango, ba, onartzea ezen, behin-eta animalia
eta landareen tipo nagusiak lurrazalean agertu eta gero, Kreatzaileak gogokoen izan zuen erara (zeina gizakiarentzat beti misterio bat izango baita zalantza gabe), oinarrizko tipo horiek
aldaketa astitsuak jasan dituztela, arrazak, barietateak, espezieak, generoak... eratuz, zeintzuok
jatorrizko guneetatik hurbil hedatzen segitu baitute? Horrela izanez ulertu ahal dugu zer
dela-eta bizi diren Amerikan laurehunetik gora kolibri-espezie, eta bat bera ere ez Afrikan,
Indian, edo Australian, hainbeste lore eduki arren.

Aurreko pasarte hori, Armand Davidek hiru biderrez argitaratu zuen
(1875, 1888, 1889) aldaketa ñimiño batzuekin; beraz, asumitu egin daiteke,
hein batean Armand Daviden pentsamentu biologikoa laburbildu duela. Eta
hein batean diogu, zeren, Elizaren orduko ortodoxiagatik ez baitzuen, beharbada, guztiz esplizitatu, luze eta sakon, gogoan zerabilena. Izan ere, 1888ko
argitarapenean, pasartearen aurkezpenean dioskunez, “...nire dedukzioak
azalduko ditut, eta ez dira, akaso, mundu guztiaren gustukoak izango”.
Ezin dut jakin noraino hertsatuta aurkituko zen Armand David, baina,
inpresioa dut bere burua isiltasuna gordetzera behartu zuela. Inoiz egotzi
zaion évolutionnisme mitigé hori (Fournier, 1933), nire iritzirako, eboluzio-
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Swinhoe-ren faisaia
(Euplocamus swinhoei)
Formosa irlan aurkitu
zuen Robert Swinhoe-k.
Alabaina, Txina aldetik
zortzi urtez ibili eta gero
1862an Londresera itzuli
zenean, espezie hori eta
beste zenbait Swinhoe-k
berak barik Gould ornitologo ospetsuak argitaratu
zituen: Robert Swinhoe
hegaztizale soila zelarik,
hainbat presio jasan behar
izan zituen establishmenten aldetik horrela gerta
zedin. Argazkian arra eta
emeak.
Arg. ARTXIBOKOA eta
K. ALTONAGA

nismo arindua barik, eboluzionismo isilarazia litzateke. Hori azaltzeko, labur
bada ere, puntu bi azpimarratzea nahi dut. Batetik, ikusi beharko genuke ea
argitzerik daukagun mihia bridatu zuen ala ez, eta horretarako XIX. mendeko Elizaren ortodoxiari begiradatxo bat luzatuko diogu. Bigarrenik, beharrezkoa dugu, oso, Armand Daviden pasarte eboluzionista horren irakurketa xeheagoa, dagokion tetuinguruan egokiro ulertzeko. Azken horretatik
abiatuta jorratuko dugu kontua.

68 Biogeografia eboluzionismoaren abiapuntuan
Gaur egun txirenea dela iruditu arren, luzaroan oso pentsaera zabaldua izan
da, espezieen aberastasuna eta eraniztasuna, eboluzioz barik, Jainkoaren kreazio berezi anitzez sortua dela. Jendeak, Darwin eta Wallace-ren idazlanak
agertu arte, espezie guztiak Jaungoikoak sortu zituela uste zuen, eta bai espezie horiek munduan barrena paratu zituela, baina inolako banaketa-patroirik gabe: tigreak hemen, ostrukak hor, marigorringoak han, kanguruak bestaldean. Jainkoaren apetak-edo itxuratu zituen banaketa horiek. Zer esanik
ez, orduko denboretan biogeografiak, existituz gero, ez zuen ezertarako ere
balioko, salbu-eta Jainkoak banaketa-patroiaren ideia “ineskrutablea” daukala frogatzeko, atzemanezina alegia.
Ustez, Jainkoak seigarren egunaren ostean utzi zion kreatzeari. Alabaina,
mundu zabala gero eta hobeto ezagutu zen heinean eta horrenbestez bizidunen inbentarioa luzatu ahala, orduan-eta argiago geratu zen, Jaungoikoa
sinistu izan zena baino dezente lanpetuago ibiliko zela eskutartekoa astebetean amaitu ahal izateko. Munduko bizidunen inbentario xeheagoak kordokarazi zituen sinesgai teologikoetako bat, Noeren arkaren kontakizuna dugu.
Izan ere, Noeren arkarena literalki sinisten zen, berbaz berba, ez sinbolikoki, eta hortaz, bizidun-kopuru mugatua kabituko zen haren barruan. Jakina,
lehenagotik ere bete-beterik egondako arka, munduan zehar aurkitutako animalia berrien zerrenda ikaragarriarekin guztiz gainezka jarriko zen. Ba al zeukan lekurik espezie aurkitu berriak aterbetzeko?
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Inbentarioa handiagotzeaz batera, zailago bihurtu zen Bibliaren irakurketa literala, Noeren arka beteegi suertatzen baitzen. Hamazazpigarren mendean Athanasius Kircher josulaguna iturri klasikoetan-eta oinarrituz arkaren
diseinua optimizatzen saiatu zen, bertan ahalik eta espezie gehien sar zitezen. Kircher-en arkan denetara 150 hegazti-espezie kabituko ziren, eta beste horrenbeste ornodun. Arrainak, zer esanik ez, kanpoan geldituko ziren,
eta bai generazio espontaneoz sortzen ziren narrasti eta ornogabeak. Kircher-ek, nolabait, konpromezuzko arka bat lortu zuen: beharrezko ziren
espezie guztiak-edo kokatu zituen ontzian, eta berau, ozta-ozta izanik ere,
uretan flotatuz joango zen, hondoratu barik. Horri esker, literalismo biblikoak ere igerian egin zuen unekada baterako. Nolanahi, arkako bidaztien
zerrenda laburregia zen errealitatearekin alderatuz. Hamazazpigarren mende horren amaierarako, naturalistek 500 bat hegazti-espezie ezagutzen zituzten, gehi beste 150 kuadrupedo (zentzu zabalean) eta 10.000 ornogabe.
Berrogeita hamar urte geroago,
Linnaeus bizidunak sistema baten
baitan ordenatzen hasi zenean,
kopuru horiek sano handiagoak
ziren. Linnaeus-ek berak ia 5000
animalia-espezie izendatu eta katalogatu zituen. Overbooking galanta,
beraz, Noeren arkan.
Baina, ez zen arkarena izan mehatxatuta gelditu zen eskrituretako
ortodoxia-sinesgai bakarra. Beste
bat, arka moilatu zen tontorraren
kontua izan zen. Nahiz eta Genesiaren liburuak horren gainean ezer
ez zehaztu, sinesmen konbentzionalaren arabera, Armenian dagoen
Ararat mendian irten ziren Noeren
arkako bidaztiak. Jakina, arkako animalia guztiak puntu horretan lehorreratu zirenez, munduko faunaren banaketa-anomaliak azalpenik gabe geratu
zitzaizkigun: dilubio ostean Ararat mendia izan bazen lehorreratze-puntua,
zelan, ba, gerora animalia-espezie bakoitza bizi da bizi den lekuan?
Mailarik sinpleenean sakabanakuntza-kontua da. Esate baterako, zelan
joan ziren ñanduak, alegia, ostrukaren taldeko hegazti hegabako horiek,
Armeniatik Hegoamerikaraino? Oinez, beharbada? Zelan iritsi ziren kanguruak Australiaraino? Jauzika? (Edota, bide batez esanda, zelan eta nondik
zehar ailegatu zen Tubal –Noeren iloba– Euskal Herriraino, ahoan Babeleko nahastean jasotako euskara zeukalarik? Luzaroan sinistu da Tubal izan zela
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Hemeretzigarren mendeko erdialdera arte zientzialariek Bibliaren egia
onartzen zuten hitzez
hitz. Horrela izanik, animalien banaketa geografikoa Noeren Arkak eta
berorren Ararat mendiko
lehorreratzeak azaltzen
zuten. Nolanahi dela,
1833rako 160.000 animalia-espezietik gora ezagutzen ziren, eta horrek bestelako azalpenak guztiz
beharrezko bihurtu
zituen.
Arg. ARTXIBOKOA

Armand David, pandaren aita

euskaldunen lehen arbasoa, baina, kontakizun polit hori ez dugu hona ekarriko: nahi izanez gero, beste nonon irakurri beharko duzu; ikus Altonaga
1998).
Maila korapilotsuago batean, arazoak badu zerikusirik animalien banaketa-patroiek erakusten dituzten hutsuneekin. Kanguruak Ararat menditik Australiaraino joateko gai izan baziren, zer dela-eta ez zuten Asian barrena iraun?
Linnaeus bera izan zen lehenetakoa konturatzen, ezin zirela inolaz ere
adostu Ararat mendiko eta Noeren arkaren kontuak errealitate biologikoarekin. Izan ere, Linnaeus-en ustez nekez sar zitekeen arka bakar batean lehorreko animalia-espezie bakoitzeko bikote bat. Era berean, Linnaeus-ek ezin
zuen sinistu animaliak mendi-tontor batean lehorreratu zirenik. Horiek
horrela, Linnaeus-ek interpretazio sinboliko bat plazaratu zuen, irakurketa
literaletik ezer gutxi urrundu zena. Berak, Ararat mendia irla primordial
baten irudia zela iradoki zuen, eta espezieak irla horretatik abiatuta sakabanatu zirela. Mendi-itxurako irla horretan, esan gabe doa, era askotako inguruneak egongo ziren, munduko animalia-mota guztiek aterpe egokia eduki
zezaten: gune tropikala irlako behealdean, klima epela gorago, eta tontor-ingurua poloaren modukoa. Geroago, dilubioko urak jaitsi ahala, lur-eremu
handiagoa emergitu zen, eta arestian aipaturiko ingurune horiek zabalduz
joan ziren Lur osoan zehar, eta beroriekin batera bakoitzaren berezko animaliak.
Linnaeus-en interpretazio sinboliko hori, bere laburrean ere aurrerapausoa da, Bibliaren testuaren literaltasunaren morrontzatik aldendu baita, baina izatez, nahikoa eskasa izan zen hipotesi zientifiko modura. Alde horretatik, Linnaeus-ek kritika gordina jaso zuen bere antagonista nagusiarengandik,
Buffonengandik alegia, zeinak hipotesi alternatibo bat mahaigaineratu baitzuen, izan ere, gogobetekoagoa izan zena. Hipotesiak hipotesi, kontua da
XIX. mendeko zientzialariak kreazio berezien ideia onartzera iritsi zirela,
halatan non kreazio bereziena orduko ortodoxia bilakatu baitzen.
Kreazio berezien ideiak flora edo faunaren sorkuntzaren oztopo ezdeus
eta ñimiño bakoitzerako Jainkoaren partaidetza onartzen zuen. Izatez, arkaren istorioaren interpretazio literala oztopatzen zuten txikikeria guztiak baztertzea eragin zuen, eta Noeren dilubioarena berriro ere egiatzat jo zen, baina parabola gisakoa-edo, ez egia literala. Kreazio berezien hipotesiak Jaungoikoa inoiz baino lanpetuago irudikatu zigun, zeren, ideia horren arabera,
Jaungoikoa kreatzaile ahalguztiduna izateaz gainera, zooko atezain nagusia
baita: piztia bereziak diseinatu zituen leku berezietarako, eta bai aztertu gerora piztiok zelan egokitu diren leku horietara. Jainkoak hartz polarrak Artikoan bizi ahal izateko guztiz doituta egin zituen, eta bertan kokatu ere bai. Era
berean, kanguruak itxuratu zituen, Australiako baldintzetara moldatuta. Orobat, ostruka Afrikako sabanetarako moldatu zuen. Antza, Jainkoak erreinu
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biogeografiko batzuen artean banatu zuen bere ardura, eta eurotako bakoitza
nolabaiteko kreazio-gune bilakatu zen. Bata bestearen atzetik, fauna eta flora osoak asmatu zituen, eta bai komunitate integralak ere eta bakoitza guztiz
egokituta bere testuinguru fisiografikoan. Azken batean, ekosistema helduak
paratu zituen munduko alde desberdinetan une desberdinetan.
Hamazortzigarren mendeko amaiera aldean
kreazio berezien hipotesi hori izango da ortodoxia berria, harik-eta Darwin eta Wallace-k
aurka egin zioten arte.
Alfred Russel Wallace betidanik egon zen
animalia eta landareen banaketa geografikoaz
arduratuta, baina, konturatu zenez, mota horretako datuak ez ziren inoiz egokiro erabili espezieen agerpenaren modua argitzeko. Izatez, animalia eta landareen banaketa-datuak pilatu egiten ziren beste barik, inolako patroiren azalpena
izan zitezkeela susmatu gabe. Biogeografia-datu erabilibako horiek munduan
zeharreko bidaien albo-produktua izan ziren, bidaztiek aurreko mendeetan
metatu zituztenak, kasurako, Magallaes-Elkano espedizioan bildutakoak,
lehenago ikusi dugunez. Wallace-k ere esplorazio-bidaia guztiz interesgarriak egin zituen, bai Amazonian eta bai egungo Indonesian, eta horrenbestez hainbat eta hainbat datu batu eta sailkatu zituen, “non” bakoitzean “zeintzuk” bizi diren azalduz. Areago, galdera garrantzitsua luzatu zion bere
buruari: zer dela-eta banatu dira espezieak horrela?
Orduko erantzun ortodoxoa kreazio bereziena zen: espezie zaharrak suntsitzean espezie berriak kreatzen dira herrialde edo esparru bakoitzean, esparru horretako baldintza fisikoetara egokituta. Alegia, Jainkoak sortzen ditu
ia uneoro, eta berak erabakitzen du non kokatu espezie kreatu berri bakoitza.
Jainkoak itxuratu ditu espezieak testuinguru egoki bakoitzerako, eta, plan
horren arabera munduko fauna eta flora fabrikatu eta banatu zituen, “izan
bedi” ekologiko zenbaitzuen bidez, nolabait esateko.
Kreazio berezien teoriaren korolario bat, Wallace-k agerian utzi zuenez,
antzeko espezieak antzeko paisaietan bizitzea izan beharko litzateke, eta, alderantziz, paisaia desberdinek bestelako espezieak edukiko lituzketela (hori,
jakina, paisaia bakoitzerako zer komeni den deliberatzean Jainkoa koherentea dela onartuz gero).
Teoria datuetan testatzeko, Wallace-k Ginea Berria eta Borneo aipatu
zituen adibidez. Irla handi horiek nahikoa antzekoak dira bai tamainaz, bai
kokapenaz, bai ezaugarri fisikoez eta bai klimaz ere. Ez batean eta ez bestean, ez dago sasoi lehorrik, euria egiten du ia urte osoan; irla biok ekuatoretik
hurbil daude, montzoien menpekoak dira, eta biek dute oihana edonon; bien
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Alfred Russel Wallace
(1823-1913) esploradore
eta zoologo britainiarrak
hautespen naturalaren
printzipioa aurkitu zuen
Darwinekin batera, berorrengandik milaka kilometrora izan bazen ere: une
horretan Wallace artxipelago molukarrean zebilen,
Indonesia aldean, eta
gerora Wallace-ren lerroa
deituko dena zehaztu
zuen, alegia, Asiako eta
Australiako faunen arteko
muga naturala, plaka
tektonikoen ondorioz
itxuratua.
Arg. ARTXIBOKOA
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kostaldea lau eta zingiratsua da, eta barnealdea menditsua. Antz horiek guztiak gorabehera, irla biotako faunak arras desberdinak dira.
Borneo eta Ginea Berria arteko kontrastea nabarmenarazteko, Wallace-k
Ginea Berria Australiarekin alderatu zuen. Kasu horretan antzak eta desberdintasunak alderantziz agertuko zaizkigu. Baldintza topografiko eta klimatikoak erabat desberdinak dira (Ginea Berria guztiz menditsua da, eta batik bat
euri-oihanez estalia; Australia laua da, eta gehienbat basamortuz edo sabanaz estalia), baina bataren eta bestearen faunak nahiko antzekoak dira. Australia eta Ginea Berriak hegazti- eta ugaztun-talde berberak aterbetzen dituzte. Eta, halaber, talde berberak falta dituzte. Hau da, kanguruak Australiako
lautada lehor eta baso irekietarako bereziki kreatuak izango balira, orduan ez
litzateke egon beharko bestelako arrazoiren bat Ginea Berriko oihan heze
trinkoetan ere bizi daitezen?
Wallace-k, kontura gaitezen, biogeografia irismen handiko tresna bihurtu
zuen. Ondotxo zekien espezieak non bizi ziren eta non ez, eta nekeza egin
zitzaion kreazio berezien kontua irenstea. Behatutako datuak orduko teoriarekin bat ez zetozenez, Wallace-k teoria baztertu egin zuen: kreazio bereziek
barik, beste legeren batek, beste zeozerk erregulatu behar izan zuen bizidunen banaketa geografikoa. Wallace-ren datuen arabera, antzeko espezieak
batzuk besteen ondoan, aldamenean, bizi izaten dira, eta areago, batzuk besteengandik sortuak izaten dira. Datu biogeografiko horietatik etorri da azalpena, ez beste inondik. Beraz, ba, datu biogeografikoak munta handikoak
suertatu dira eboluzioaren teoria zirriborratzen hasteko, eta ildo horretan
Alfred Russel Wallace-ren ekarpena ezinbestekoa izan zen, teoria hori irmoki oinarritzeko, nahiz eta gerora neurri batean Charles Darwinek Wallace
eklipsatu zuen. Gogoratu, Darwinek ere antzerako zerbait atzeman zuela,
Galapago irletako bizidunak aztertu zituenean.
Armand Davidek fenomeno berbera aurkitu du faisaien kasuan. Oso nabaria da kointzidentzia izateko. Eta bere pasartea irakurtzean ohartu garenez,
Armand Davidek ere datuak kreazio berezien hipotesiaren aurka mintzo direla ondorioztatu du. Hau da, datuak eboluzioaren alde agertu zitzaizkion
Armand Davidi.
Quammen zientzi dibulgatzaile zoragarriari irakurri diogunez, faith comforts, but data persuade. Nik ez dakit noraino lasai bizi zen Armand David bere
abade-fedean, edota zernolako barne-iraultza bizi izango zuen, lortu zituen
datu biogeografiko guztiak eboluzioaren klabean interpretatzean. Eboluzioaren ideia lanjerosaz (?) “pertsuadituta” geratu baldin bazen, orduan, fedeak
noraino “konfortatuko” zuen gizona? Izan ere, horixe baita fedea: datuak
transzenditzen dituen sinesmena. Baina, azaltzen ari garen kasuan datuak
gainditu egin zitzaizkion sinesmenari: Armand Davidek hegaztiekin egiaztatutako fenomenoa beste animalia-talde batzuetan ere aurkitu zuen, halatan
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non, ideiaren kontra eduki zitzakeen eragozpen guzti-guztiak baztertu beharrean aurkitu baitzen.
Adibidez, erbinudeak esplizituki aipatu zituen, 1873.eko uztailaren 28ko
oharretan. Txinako erbinudeak oso-oso antzekoak iruditzen zitzaizkiolarik,
ondoko iruzkina erantsi zuen:
Txinan bizi diren lauzpabost espezie hain elkarren antzekoak, ab origine ere horrelakoxeak izango al ziren? edo hobeto, ez al ziren tipo komun batetik eratorriko, leinu bakar batetik? Eraldaketa espezifikoaren oraintsuko adibidea al dugu?...

Dena dela, datu biogeografikoek kreazio berezien ideia guztiz
lorrindu arren, eboluzioaren hipotesiaren benetako bultzadarako,
eboluzioaren mekanismoa azaldu
behar zen: espezieak aldatuz doaz,
bai, baina, aldaketa hori zelan gertatzen da? Wallace eta Darwinek
asmatu egin zuten aldaketarako
mekanismo eragingarria nork bere
aldetik. Hautespen natural ospetsua. Bizitzagatiko burrukan, badakizu, hobekien moldatuta daudenak ugalduko dira, eta horiexek euren geneak pasaraziko
dizkiete kumeei. Prozesu horren bidez, belaunaldi asko igaroz gero, aldaketa
ebolutibo nabarmenak gerta daitezke, eta, jakina, espezie berriak sortuko dira.
Wallace eta Darwinen ildoari jarraituz, Armand Davidek ere burutu zituen
hainbat behaketa, hautespen naturalaren hipotesiarekin bat zetozenak, baina, horren inguruko aipamen garbirik nekez topa daiteke hirugarren esplorazio-bidaiaren egunkarian. Argienak, 1873.eko apirilaren 2ko oharretan irakur dezakezuna, honelaxe diosku labur-zurrean:
Begi zorrotzeko naturalistak egunero aurkituko ditu aurrez aurre Struggle for life unibertsal horren ehunka kasu (...) Zelan, ba, Jainkoak kreatuko zituen, heriotza anker eta sarritan
oso astitsu batez hiltzera kondenaturiko bizidunak, eduki ez dutelarik inolako huts moralik
ordaintzekorik?

Honaino aipatu ditugunak lakonikoak izan dira oso, baina zehazki erakutsi digute Armand Daviden pentsaera ebolutiboa. Esan gabe doa, nahiago
izango genituzke eboluzioaren gaineko pasarte ugari eta mardulak, gure
ezpeletarraren gogoaren zoko-moko guztiak argiztuko zituztenak. Hala eta
guztiz ere, nire ustez oso esanguratsua da, esaldi urri eta bortxatu horien
agerpena bera.
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Armand Daviden ustez
Txinako erbinude guztiak
elkarren oso antzekoak
ziren, eta, izatez, Mustela
sibirica espeziearen barietatetzat jo zituen.
Alabaina, Alphonse
Milne-Edwards-ek besteak
beste Putorius davidianus
espeziea bereizi zuen,
kanpo-kolorazio gorabeheratsuaz gain ezaugarri
osteologikoetan oinarrituta, hau da, hezurren ezaugarrietan.
Arg. ARTXIBOKOA

Armand David, pandaren aita

69 Armand David eta elizaren ortodoxia

Charles Darwinen (180982) Espezieen jatorria
(1859) liburuaren inplikazioak heretikotzat jo ziren,
eta, izan ere, Pio IX aitasantuak liburua Index
Expurgatoriusean sartu
zuen.
Arg. ARTXIBOKOA

Stephen Jay Gould-ek beti bezain argiro eta beti bezain atsegin azaldu du,
azkenik Joan Paulo II aitasantuak onartu duela, eboluzioaren aldeko frogek ez
dutela eliza katolikoaren doktrina ezetsi. Zientzien Akademia Pontifizioari
1996ko urriaren 22an irakurritako “Egiak ezin dio egiari kontra egin” deritzon dokumentuan, aitasantuak eboluzioaren inguruko elizaren jarrera “ofiziala” zein den irakatsi zuen: eliza katolikoak ez du ezer eboluzioaren kontra, eta izan ere ez dago aurkakotasun horretarako inolako arrazoirik. Italiako egunkari kontserbadore batek honelako izenburua aukeratu zuen albistea
zabaltzeko: “aitasantuak tximinoengandik etor gaitezkeela dio”. Zergatik egin
zuen, baina, aitasantuak horrelako aldarrikapena? Zientzia eta erlijioaren
arteko betidaniko gatazkak gainditu barik al zeukan, ba, eboluzioaren behaztopa-harria?
Gould-en eskutik jakin izan dugunez, dagoenekoz Pio XII aitasantuak,
1950. urtean argitaratutako Humani Generis entziklikan ametitu zuen, katolikoek giza gorputzaren eboluzioan sinets zezaketela, baldin-eta-soilik-baldin
onartzen bazuten arima Jainkoak sarrarazi ziola, garapen-prozesuko uneren
batean. Alabaina, entziklika horretan baldintza horrez gainera, bazegoen zerbait erabatekoagoa suertatzen zena. Izatez, bertan Pio XII.ak irmoki irakatsi
zuen, eboluzioaren hipotesia, egon, frogatu gabe zegoela, eta areago, guztiz
oker egon zitekeela, nahiz eta printzipioz onargarria izan. Beraz, aitasantuaren irakaspenaren arabera, eboluzioa kontzeptu zientifiko gisa erabilgarria bada
ere, katolikoek oso kontu handiz hartu
beharko zuten, guztiz irristakorra baitzen
fede katolikoaren hainbat sinesgaitan.
Laburbilduz, 1950. urteko elizaren jarrera ofizialaren ikuspegitik, eboluzioak frogatzeke dirau eta perilosa izan daiteke.
Hau da, Espezieen jatorria argitaratu eta
handik ia ehun urte geroago, eboluzioaren hipotesiaren ondade zientifikoa
ezbaian dauka elizaren magisterioak,
nahiz eta biologiaren alorrean aspaldian
paradigma berri bilakatuta egon.
Beraz, Joan Paulo II aitasantuaren aldarrikapenak bazeukan garrantzirik hastera zihoan milurtekoari begira: gainditu gabeko kontu bat behingoz konponduta uztea. Alegia, aurreko entziklika argitaratu eta mende-erdi ostetik, elizaren jarrera ofizial berriak dioskunez,
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eboluzioak lortu duen aldeko datuen metaketarekin eta hipotesiaren finketarekin, adimen ireki eta borondate oneko gizakiek gaur egunean ezin dute
zalantzatu eboluzioaren egia zientifikoa.
Dena dela, Armand Davidek Les Oiseaux de la Chine liburua argitaratu zuen
urte berean, hots, 1877. urtean, Pio IX aitasantuak darwinismoaren aberrazioek ez dutela errefutaziorik behar idatzi zuen, izan ere, bai historiaren, bai
herrien tradizioaren, bai zientzia zehatzaren eta bai arrazoi hutsaren kontra
baitoaz, eta berez gaitzesten dira. Azken batean darwinismoa urguilu eroa da,
Jaungoikoa errefusatu eta gizona errege bihurtu nahi duena. Eta urguilu hori
hainbat burugabekeria asmatzeraino iritsi da, hala nola gizakia animalien maila berean jartzera. Horrexegatik, Pio IX aitasantuaren iritzian, horrelako
laprastada zientifikoen arbuioa, benetako zientziaren eskutik etorriko da: teologiak, antropologiak eta natur zientziek bat egin behar dute Bibliako egia
iraunaraziz.
Berez nahikoa argia dena ez dago zertan azpimarratu: kontura zaitez
aurreko pasartean zernolako ortodoxia aldarrikatu zuen eliza katolikoaren
buruak, hain zuzen Armand Davidek eboluzioarekin topo egin zuen sasoi
berean. Jakina, giro horretan aita David ezin zen nabarmendu; esanekotasuna zor zien nagusiei.
Pio IX aitasantua 1878. urtean hil zen. Leon XIII.ak bete zuen haren postua, eta, besteak beste zientzia katolikoa sendotzea nahi izan zuen. Leon XIII
aitasantuaren agintaldian ahalegin berezia egin zen, teologiaren eta zientzia
katolikoaren erantzunak elizjende artean zabaltzeko, era horretara egia giristinoen kontrako objekzioei aurre egiteko. Helburu nagusia fedea babestea
zen, zientziaren alorrean bertan, eta horrela izanik, mundu katolikoak bere
jakintsuak bildu behar zituen, eta beroriei oihartzun zabala eskaini. Testuinguru horretan kokatu behar da, adibidez, Euskal Herrian bertan sortu zen
Etudes Historiques et Religieuses du Diocèse de Bayonne agerkaria, Manex Goihenetxek dioskunez. Ildo horretan, Parisko Institutu Katolikoko errektoreak,
d´Hulst monsinoreak, jakintsu eta intelektual katolikoak biltzar batean batzea
pentsatu zuen, zientzia eta elizaren arteko errekontziliazioaren alde. Errektoreak, eliz agintari frantsesen kontrakotasuna ikusita, Erromara jo zuen eta
aitasantuaren baimena lortu zuen. Horrenbestez, 1888ko apirilean egin zen
Parisko Geografia-elkarteko egoitzan lehen Kongresu zientifiko katolikoa.
Dirudienez, zientzia kristau baten itxaropenak (edo elizak toleratutako
benetako jardun zientifikoaren itxaropenak) astindu ederra eman zion orduko giroari, eta Armand Davidek ere fenomeno horren eragina jaso zuen.
Kongresua baino lehenago eskutitzez aritu zen, ezagunen partaidetza lortzeko, eta, adibidez, aita Heude josulagunarekin jarri zen harremanetan. Aita
Davidek berak ponentzia bat aurkeztu zuen; ponentzia horren mamia aurreko aipamen luze batean irakurri dugu.
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Boutan-ek dakarrenez, Armand Daviden ponentziak hainbat minututako
txistualdi eta astrapalada sortu zuen, eta entzuleak ez ziren luzaro baretu.
Harrigarria da hori jakitea: kontura gaitezen, darwinismoarekiko areriotasun
hori eliza katolikoaren sektorerik jantzienean aurkitu zuen Armand Davidek.
Kongresuko jazokune horrek min handia eman zion aita Davidi, eta gogora
ekarri zizkion Txinan barrena misiolari ezjakinek egindako iseka eta burlak.
Zalaparta gorabehera, Armand Davidek beste behin ere argitaratu zituen bere
ideia eboluzionistak, baina beldurrez bezala: murritz. Errepikapen horrek,
nolanahi, argi uzten du Armand David ez zela apaiz santu-jale bat, alegia,
guztiz kikilduta geratuko zen gizon odolbakoa.
Txinako misiolari askorengandik jasotako trufaz eta irriez zenbait iruzkin
ezkor egin zituen bidaia-egunkarietan, gogaituta baitzegoen hainbeste ezjakintasun eta ergelkeria ikusita bere kidekoen artean: haien ustez, munduarentzat onartutako sei edo zazpi mila urteko adina, nahikoa eta sobera zen
den-dena azaltzeko, eta horrenbestez, hipotesi hutsa edo, areago, inpertinentzia galanta zen naturalisten iritzia munduaren adinaz, edota munduko
bizidunen eta gizakien adinaz, nahiz Noeren dilubioaren izaeraz eta garaiaz,
eta abarrez. Pekingo gotzaina bera ere ezjakinen zaku horretan sartu zuen,
Baionako aitabitxiari bidalitako gutun batean. Edozelan ere, Armand Davidek
hori baino maila jasoagoa espero bide zuen, Kongresura hurbildutako adituen artean.
Denetara bost Kongresu egin ziren, azkena 1900. urtean Munich-en.
Leon XIII aitasantuaren heriotzak amaiera ekarri zion aggiornamento-ahaleginari, eta, hasieran ikusi dugunez, ia XX. mende osoan eboluzioa susmagarria izan da ortodoxia katolikoaren begietan.

70 Armand Daviden faisaiak
Faisaiak, eperrak eta galeperrak Galliformes ordenako Phasianidae familian
sailkatuta daude. Familia horretan denetara ehun eta laurogei espezie inguru bildu dira; horien artean berrogeita hamar faisai-espezie ditugu, eta taxonomoek Phasianinae subfamilian bereiztu dituzte. Afrikako faisai-espezie bat
salbu, gainerako faisai guztiak Asiakoak dira jatorriz, baina zenbait espezie ia
mundu osoan hedatu dira, gizakiaren eraginez.
Faisaiak hegazti handiak dira oro har, eta arrak koloretsuak eta oso buztan
luzekoak izaten dira. Faisaiak basoetan bizi dira, eta, arren kolore ikusgarri
eta dei sarkorrak gorabehera, guztiz izuberak izaten direlarik, nekez ikus daitezke. Hegazti gorputzuak dira, eta hanka labur eta azkarrekoak. Korrikalari onak dira, eta hegaz oso gutxitan egiten dute, arriskutik urruntzeko soilik.
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Izan ere, denbora laburrez manten daitezke airean, eta hori dela-eta sedentario samarrak dira. Lurrean elikatzen dira; gehienak herbiboroak dira, eta
batez ere haziak, begiak eta kimuak jaten dituzte, eta lurzoruan
zomorroak eta jausitako fruituak
ere bilatzen dituzte.
Gure arteko espezierik ezagunena faisai arrunta edo faisai idunekoduna da (Phasianus colchicus).
Esan ohi denez, faisai arrunta
Jason heroi aspaldikoak ekarri
zuen Europara, eta geroago erromatarrek hedatu zuten, oso faisaiki-zaleak baitziren, eta Britainia Handian XV. mendetik aurrera basati bizi
izan da, ehizarako zabalduta; azken 300 urteetan Iparramerikan, Australian
eta Zeelanda Berrian sarrarazi da. Faisai arruntaren subespezie guztietan (34edo), arrak aurpegi gorri biluzia du, eta lumazko “adar” labur bi atzerantz,
eta buztan oso luzea. Gorputzeko kolorazioa oso aldakorra da subespezieen
arabera. Arrek 90 cm-ko luzera edukitzen dute eta emeek 63koa.
Zoritxarrez, larregizko ehiza eta habitat-galera direla-eta, faisai-espezie
guztien herena baino gehiago suntsipen-arriskuan dago, eta baten bat, kasurako Vietnamgo Lophura edwardsi, naturan suntsitutzat jo da. Batetik, espezie
gehien-gehienak ehizaki preziatuak dira, tamainaz eta zaporez oso gustagarriak suertatzen baitira. Bestetik, habitat egokirik gabe gelditzen ari dira, bai
berorren erabateko deuseztapenaz, edota gizakiak edonon askatutako ahuntzaren konkurrentziaz. Panorama ilun horren aurrean badago itxaropen-izpirik ere, zeren, faisaiak nahikoa erraz hazi izan baitira oilategietan, eta beraz,
onak izan daitezke giltzapeko hazkuntza-programetarako.
Armand Davidek 23 fasianido aipatu zituen Les
oiseaux de la Chine idazlanean. Tomo biko obra
eder horretan, oroz gain ornitologo gisa agertzen
zaigu Armand David, izan ere, denetara 772
hegazti-espezie deskribatu zituen, eta eurotako
asko (hots, hirurogeita lau) zientziarako berriak
ziren. Deskribatu esatean, espezie bakoitzaren
ezaugarri nagusiez gainera, bizimodua eta elikabidea, eta bai banaketa ere azaltzen zituela aipatu
nahi izan dugu. Areago, txorien artean lau genero berri bereiztu zituen: Babax, Moupiana, Fulvetta eta Spelaeornis. Alegia, aditu gisa dabil alor
horretan, ziur eta eroso.
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Crossoptilon mantchuricum faisai belarridun
mantxuriarra Swinhoe-k
deskribatu zuen 1863an,
Pekin inguruetan aurkituta. Armand Daviden ustez
faisai horrek etorkizun
beltza zeukan, eta, izan
ere, estimazioen arabera
populazio basati osoa
1000-5000 alekoa izan
daiteke.
Arg. ARTXIBOKOA

Chrysolophus pictus urre-faisaia Txinako erdialdeko
mendietan bizi da, banbu
artean 2500 m-ko altuerataraino iritsita. Ziurrenez
hauxe da hegazti-hazleen
arteko faboritoa, oilategian nahikoa erraz haz
baitaiteke. Uste denez,
lehen urrefai-saiak XVIII.
mendean iritsi ziren
Europara.
Arg. K. ALTONAGA
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Lady Amherst-en faisaia
(Chrysolophus amherstiae)
1828an eraman zuen
Ingalaterrara Lady
Amherst-ek, Indiako
gobernadorearen emaztea
berori. Izatez, espeziea
Txinako hego-mendebaldetik eta Birmaniako iparekialdetik banatuta dago;
2100-3600 m-ko garaieratan bizi da, banbu artean.
Arg. ARTXIBOKOA eta
K. ALTONAGA

Zilar-faisaiak (Lophura
nycthemera) aldakortasun
geografiko oso zabala du,
eta hori dela-eta bere
egoera taxonomikoa
nahasi samarra da: aditu
desberdinen arabera espezie bat zein bi izan daitezke, eta hogeita lau subespezie. Nolanahi dela,
forma horiek geografikoki
elkar ordezten dute.

Liburu horretan, faisaien inguruko oharrek mota askotako argibideak biltzen badituzte ere, hona ekarriko ditugunak, batez ere faisaien kontserbazioari buruzkoak izango dira, oso “zaporetsuak” begitandu baitzaizkit. Esate baterako, Lophophorus lhuysii gero eta urriagoa
zela diosku, eta baita ere: “ez da luzatuko
zeharo desagertzen: txinatarrek gogo biziz
ehizatzen dute lakio bidez galinazeo apart
hori, haragi guri-samurrekoa baita”. Daviden ustez antzerako paraderoa edukiko
dute beste zenbait faisai-espeziek, hala
nola, Crossoptilon mantchuricum, Ceriornis
temminckii eta Ceriornis caboti. Daviden
esanean Pucrasia xanthospila da europarrek
gustukoena duten espeziea. Aitzitik, Crossoptilon tibetanum nahikoa babestuta zegoen, inguruetako biztanleen “errespetu
superstiziosoa” dela-eta; areago, “zorionez
espezie horren kontserbaziorako, galinazeo horren haragia oso gustu eskasekoa da,
eta ehiztariek bestelako faisaiak dituzte
gurago...”. Jakina, liburuan beste zenbait
arrisku-faktore aipatu zituen Davidek,
kasurako, lumak lortzeko ehiza, mandarinen kapelen apaingarriak egiteko, eta, zer
esanik ez, basoen deuseztapena.
Bestalde, Phasianus generoko espezieen inguruan diharduenean, espezie
horien arteko ahaidetasun estuaz mintzo da, eta bai tipo primitiboa, hau da,
espezie guztien arbasoa, bilatzearen beharraz ere: “Beharbada, Phasianus torquatusetik eratorriko dira, ornitologo gehienek espezietzat jotzen dituzten
bederatzi forma sekundarioak”. Edozelan ere, liburu horretako ohar “eboluzionistak” nahikoa kriptiko geratu dira, adituentzako xehetasun teknikoen
itxura baitute gehienbat.

Arg. K. ALTONAGA
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71 Darwinen txonten legenda
Arestian ikusi dugunez, faisaien behaketak berebiziko garrantzia eduki zuen,
Armand Davidek ideia eboluzionistak onartzeko. Doria markesaren inguruan
egin zuen topo eboluzionismoarekin maila teorikoan-edo, eta molde horretara egokitu zitzaizkion ezin hobeto faisaien gaineko bere datuak. Alde horretatik, faisaiak ezinbestekoak izan ziren Daviden darwinismorako. Sarritan
esan denez, Galapago irletako txontak ere ezinbesteko suertatu ziren Darwinen darwinismorako. Hala ere, oraintsu argitu denez, Darwinen txonten kontakizuna zientziaren historiako legendarik biribilenetakoa dugu, baina, ez da
egiazkoa.
Badakizu. Darwinek Galapago irletan ikusi zituen txori horiez, eta, aurkezten dituzten erradiazio adaptatiboaren seinaleez ohartzean, eboluzioaren
hipotesia bururatu zitzaion. Hau da, Darwin eboluzionista bilakatu zen naturaren behaketa soilaz, munduaren bira egitean. Laburtuta bada ere, horixe
da gutxi gorabehera biologiazko testuliburuetan, dibulgazio-liburuetan zein
Darwinen biografietan irakurriko duguna. Darwin gazte batek Ingalaterra
victoriar hertsia utzi zuen 1831n, eta bost urteko itsasaldian mundu zabaleko animalia, landare eta harri-geruzen datuak batu, sailkatu eta argitu zituen,
halatan non, horien guztien atzetik eboluzioa antzeman baitzuen, artean era
ilun batean izan bazen ere. Alegia, Ingalaterratik joandakoan kreazionista
ortodoxoa genuen Darwin, eta eboluzionista dugu itzultzean, 1836an. Eta
aldaketa horren faktore katalizatzaile nagusia Galapago irletako egonaldi
laburra izan zen: 1835eko iraila eta urrian Galapago artxipelagoko lau irlatan
lehorreratu zen, eta hango dortokek, birigarroek eta, batik bat, hamahiru
espezietako txontek, hots, Darwinen txontek, eboluzioa ikusarazi zioten.
Kontuak kontu, gauzak ez ziren horrela gertatu, eta izan ere, Darwin ez
zen eboluzionista bilakatu Londresera itzuli eta bertan hilabete batzuk igaro
arte. Bai Gould-ek eta bai Quammen-ek kontatu digute zeinek baino zeinek
atseginago istorio hori.
Darwinen txontak elkarregaz estuki erlazionaturiko espezieak dira, baina
bizimodu oso desberdinetakoak, eta izan ere, erradiazio adaptatiboaren adibide klasikoetako bat itxuratu dute: oinarrizko egitura bera dutelarik, hainbat
zeregin ekologikotarako moldatu dira, txoko ekologiko desberdinak betez.
Irla batzuetan hamar txonta-espezie bizi dira, baina ez justu hamar berberak.
Deigarria da Darwinen txonten erradiazio adaptatiboa, zeren-eta, kontinenteetan hegazti-familia askotako espezieek bete izango zituzketen txoko ekologikoak, Galapago irletan Geospizinae subfamilia bereko kideek betetzen
baitituzte. Espezie horien moldaera nagusiak mokoaren forman daude. Zoruko hiru espeziek, hurrenez hurren, moko handia, ertaina eta txikia dute, eta
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Galapago Irlak mitiko
bilakatu dira edozein
naturalistarentzat:
Darwinen bisitaldia dago
gertaera horren abiapuntuan. Jatorri bolkanikoa
dutelarik, orain bost
milioi urte hasi ziren eratzen Hegoamerikako
kostaldetik ia mila kilometrora, eta, izan ere, kontinentetik iritsi ziren bizidun guztiak, bertan isolatuta eboluzio-bide oso
deigarriak jarraitu dituztenak. Gauzak horrela,
ospetsu samarrak dira irla
elkor hauetako hainbat
espezie, hala nola,
Darwinen txontak, artxipelagoari izena eman dioten dortokak, zein itsas
iguanak, eta beste asko.
Arg. A. ARRESTI

laugarren batek mokoa zorrotza dauka; lau espezieok tamaina eta gogortasun desberdineko haziez elikatzen dira. Beste espezie bik kaktuak jaten dituzte, eta beste batek mangleak. Beste lau espezie arborikolak dira; eurotako bat
herbiboroa da, eta gainerakoak intsektiboroak, baina, hurrenez hurren,
zomorro handiz, ertainez eta txikiz elikatzen direnak. Hamabigarren espezie
batek txinboak gogorarazten ditu itxuraz zein bizimoduaz. Eta hamahirugarren txonta-espeziea, guztietan harrigarriena, kaktu-arantzez baliatzen da
zomorroak enborretatik ateratzeko.
Dirudienez, Darwinen txonten hamahiru espezieak eboluzionatu ahala
gero eta desberdinago bilakatu ziren. Prozesua zenbait urratsez gauzatu zen:
a, Hegoamerikatik abiatutako arbaso gutxi batzuek irlak kolonizatzea; b,
ostean irlakako isolamendua eta espeziazioa; c, espezie eratu berriek aldameneko irlak kolonizatzea; d, kolonizazio horien ondorioz, hainbat espezie
irla berean batera suertatzean, elkarren arteko lehiak bultzatutako erradiazio
adaptatiboa.
Dena dela, Darwinek ez zuen horrelakorik antzeman, ez Galapago irletan
egon zen bitartean, eta ez geroago ere, Londresen eboluzionista bilakatu
zenean. Ikus dezagun kontua sakontasun-pixkatxo batez. Darwinen txonten
legenda zientifikoak alde nagusi bi besarkatu ditu. Batetik, badirudi, txonten
behaketa gehi dortoka eta birigarroen behaketa izan zirela, espezieak mudakorrak direla lehen aldiz ikusarazi ziotenak. Hau da, Darwin noiz bihurtu
zitzaigun eboluzionista. Bigarrenik, legendaren arabera, txonten behaketek
osteko hipotesi guzti-guztiak iradoki zizkioten Darwini, zeren, esan ohi
denez, eboluzioa jardunean erakusten duen adibide erabakigarria suertatu
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baizitzaion. Izan ere, sarritan azaltzen da, Darwinen txontek argitu zutela,
isolamendu geografikoaren eta erradiazio adaptatiboaren zeregin ezinbestekoa aldaketa ebolutiboaren mekanismo gisa. Beraz, ba, itaun bi: zer izan zen
Darwin inspiratu zuena, eta noiz jazo zen hori.
Legendak dioenaren kontrara, Darwinek ez zien batere jaramonik egin
txontei Galapago irletan. Ez zuen inolako interesik eduki irla desberdinetako txonten arteko aldeak zirela-eta, eta, izan ere, harrapatutako aleak ez
zituen etiketatu nongoak ziren adieraziz. Bestalde, txonta guztiek gauza bera
jaten zutela uste zuen.
Darwinek Galapago irletan erabili zuen bilketa-moduak bere pentsaera
kreazionista erakusten du argi eta garbi. Eboluzionista baten ikuspegitik,
aldaketa da eboluzioaren lehengaia; espezieak ondo mugatzeko, ale asko batu
behar dira, eta horrelaxe finkatzen da espeziearen eraniztasun-espektroa.
Kreazionisten arabera, ostera, espezieak mudaezinak dira definizioz, eta
beraz, kreazionistek ale oso gutxi batzen dituzte. Darwinek denetara hogeita hamaika txonta eskuratu zituen. Konparaziorako, Kaliforniako Zientzi
Akademiak eboluzioa aztertzeko Galapago irletara bidalitako espedizioak
8000 txonta baino gehiago lortu zituen 1905-6an: muturretik muturrera!
Beraz, Galapago irletako egonaldian, Darwini ez zion ardurarik txontek
erakutsitako banaketa-patroiak zeintzuk ziren, ez baitzuen inoiz txonten jatorria erregistratu. Ingalaterrara guztiz ezjakin itzuli zen, Geospizinae subfamiliako txontek irakats ziezaioketenaz.
Bigarren galderaren muina kausa da. Legendaren arabera, Galapago irletako txontek piztu zuten Darwinen etorria: egia al da hori? Ez, antza. Ingalaterrara itzuli zenean, Darwinek John Gould ornitologoari bidali zion Galapago irletan osatutako hegazti-bilduma. Gould-en ondorioak harrigarriak
suertatu zitzaizkion. Espezie berriak ziren, irletako lau birigarroetatik hiru.
Denetara, Galapago irletatiko hogeita sei lur-hegaztietatik hogeita bost ziren
espezie berriak, irlotan bakarrik bizi direnak. Darwin harrituta gelditu zen
John Gould-en txostenarekin, eta hori batez ere, Galapago irletako birigarroak Hegoamerikako birigarroekaz estuki ahaidetuta zeudelako, bera bertan konturatu ez arren. Berriro ere, Wallace-k aurkitu zuen fenomeno harrigarri berbera, geroago Armand Davidek ere behatu zuena: antzeko espezieak batzuk besteen aldamenean bizi direla, eta, itxuraz, batzuk besteetatik
sortuak. Jakina, datu hori kreazio berezien hipotesiaren kontra mintzo zen,
eta, izatez, datu horri esker Darwin ere eboluzioaren ondadeaz pertsuadituta geratu zitzaigun, Wallace edota Armand David bezalaxe.
Nolanahi, txontek ez zuten inolako zeresanik eduki eboluzionismorako
konbertitze horretan. John Gould-en txostenean txontek ez zuten Hegoamerikako espezieekiko estekamendu argirik erakutsi, eta alde horretatik ezin
zioten Darwini etorria piztu. Beraz, legendak dioskunaren kontrara, Geos-
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pizinae subfamiliako txoriak, Darwinen txontak, guztiz ezdeusak suertatu
ziren eboluzioaren hipotesia hezurmamitzeko. Izan ere, Darwinen txontak
ez daude ezta aipatuta ere Espezieen jatorrian; areago, liburu horretako izar
ornitologiko nagusia etxeko usoa da. Txontek ez, birigarroek inspiratu zuten
Darwinen eboluzionismoa.
Galapago irletako Nesomimus generoko lau birigarro-espezieak Hegoamerikatik iritsitako arbaso komun batetatik eratorri dira. Espezie baten baitan zazpi subespezie itxuratu dira zazpi irlatan. Hau da, artxipelago-espeziazioa gertatzen ari da nolabait. Darwinek zeozer susmatu zuen horretaz, fenomenoa nahikoa sinplea da-eta: ez dira inoiz espezie bi irla berean batera
agertzen. Darwin konturatu egin zen birigarroak “barietate” desberdinetakoak zirela irlarik irla, eta horrenbestez, irla bakoitzeko bildumak ondo etiketatuta eta bereiztuta mantendu zituen. Txonten kasuan ostera, banaketa-patroia askoz nahasiagoa eta korapilotsuagoa da, zeren, irlakako espeziazioaren ostean hainbat birkolonizazio gurutzatu gertatu baitira, eta irla bakar
batean hamar txonta-espezie bizi daitezke batera, haien arteko lehia bidez
erradiazio adaptatiboa suspertuz. Ziurrenez, birigarroak txontak baino beranduago iritsiko ziren Galapago irletaraino, eta oraindainokarren ez da denbora nahikorik egon irlakako espeziazio-prozesua guztiz “amaitu” (gogoratu,
subespezieak aipatu ditugu) eta txontek jadanik pairatu duten erradiazio adaptatiboan murgiltzeko.
Bestalde, Galapago irletako dortoka guztiak espezie bakarrekoak dira, baina, hamalau subespezie bereizi dira oskolaren itxura dela-eta; gaur egun hiru
suntsituta daude. Hamalau subespezietatik bederatzi, bederatzi irlatan gauzatu dira, eta beste bostak irla bakar baten bost sumendi desberdinen inguruetan, zein bere aldetik bakartuta. Hortaz, espeziazio-prozesuan sartuta daudela esan daiteke, baina birigarroak baino atzeratuago.
Galapago irletako gobernadoreordeak Darwini esan zionez, dortokak desberdinak ziren irlen arabera, eta horrela izanik, dortoka bat ikustean okertu
barik esan zezakeen zein irlatakoa zen. Edozelan ere, Darwinek ez zion jaramon handirik egin kontuari, ze, berak adierazi bezala, ezin zuen pentsatu baldintza ia bereko lekune hain hurbiletan biztanle desberdinak ager zitezkeenik.
Gainera, Darwinek onetsi-edo zuen orduko uste orokorra: Galapago irletako dortokak bukaneroek eroan zituzten bertara denbora luzea ez zela, eta
horrenbestez, den-denak ziren Ozeano Indikoko Aldabra atoloiko dortokaren espeziekoak.
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72 Armand David gizon modernoa
Eboluzionista izateak modernotasun-kutsu nabaria damaio Armand Daviden
irudiari. Baina, ez da eboluzionismoarena irudi horretan jokatzen duen elementu bakarra. Armand Daviden nortasunak bazeukan beste alde bat gaurkotasun handikoa begitanduko zaizuna, alegia, kezka ekologikoarena. Bere
idazlanetan han-hemenka sarritan agertzen dira, tantaka zein txorrotadaka,
naturaren narriaduraren gaineko oharrak, gaur egungo kezka ekologikoaren
itxura bera dutenak.
Esate baterako, behin eta berriro arituko da Txinako paisaia soil eta
gorriez: behinolako baso guztiak errotik erauzita daude alde guztietatik. Areago, dioskunez, zuhaitz handiak leku iristezinetan zeuden bakarrik, gainerakoak txinatarrek mozten baitzituzten. Ikusi zelango azalpena damaigun fenomeno hori ulertzeko:
Sarritan galdetzen diot neure buruari, ea zerk bultzatu dituen txinatarrak euron inperio
itzeleko basoak zeharo deuseztatzera. Zalantza barik, harrapakeriak, berekoikeriak, batzuetan laborantzaren premiek, zeresan handia edukiko dute; baina, mendiei behin eta berriro
su emateko seta hori azaltzeko, ez daukagu hemen, beste herrialdeetan bezala, bazkalekuen
aitzakia, izan ere herri honek oso abere gutxi hazten ditu, oso artalde gutxi, eta ez du erabiltzen euron esnea ez, kasik, artilea. Nire ustez, jokabide horren kausa nagusietako bat, norberaren segurtasuna eskuratzeko txinatarrek sentitu duten beharra izan da, basapiztien bizilekuak deuseztatuz. Edozeinek daki tigrea eta pantera ez daudela Indiako alde beroetara
mugatuta, eta felido beldurgarri horiek Txinan zabalduta daudela iparraldeko probintzietaraino, eta hala ere ez dute inolako aldaketarik jasan herrialde hotz horietan, ez bada tamaina
eta indarraren emendioa. Bizi egin behar da, neu bezala, etxeetan non inguruetako oihanartean basapizti ikaragarri horiek gerturatzen baitira, ulertu ahal izateko gizakia zernolako
nekeak hartu eta eramateko prest dagoen, segurtasuna eta lasaitasuna lortze aldera. Eskarmentuak irakatsi die txinatarrei, baso eta sastraka gabeko lurraldeetatik katuek hanka egiten
dutela.

Horixe idatzi zuen 1872.eko urriaren 17an. Bere ustez, tapire, errinozero
eta elefantearen desagerpenaren arrazoia ere baso-soiltzea izan zitekeen: hiru
animalia-mota horiek aipatu izan dira Txinako deskribapen zaharretan. Ildo
beretik-edo, ikusi zelango gogoeta eduki zuen abenduaren 12an:
Norbera zoritxarrekoa sentitzen da baso zaharren soiltzeak daroan aurrerakadaren abiada ikusita, zeren honezkero baso-zirtzil batzuk besterik ez baitira geratzen Txina osoan,
eta gainera ez dira sekula leheneratuko. Zuhaitz handiekin batera, berorien itzalean besterik bizi ezin daitezkeen makina bat zuhaixka eta landare desagertzen dira, eta baita animalia guztiak, handiak zein txikiak, bizi ahal izateko eta espeziea iraunarazteko basoen beharra dutenak... Eta, maleruski, txinatarrek eurenean egiten dutena, gainerakoek edonon egiten dute!
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Armand Daviden oharren
arabera Txinako deforestazioa ikaragarria zen alde
guztietatik, eta soilik bazterreko gunetan aurki
zitezkeen baso trinko pristinoak, esaterako Moupin
printzerrian; alabaina,
baso horiek ere soilduz
doaz apurka-apurka nahiz
arin-arinka. Nolanahi,
harrigarria da ikustea,
Armand Davidek zernolako sentiberatsun "ekologikoa" zeukan baso-soiltzearen aurrean.
Arg. M. ORONOS

Tamala da, gizadiaren heziketa orokorra ez
garatzea nahiko eta sasoiz, erremediorik gabeko
deuseztapen horretatik bizidunak libratzeko
(...). Laster, batetik, zaldiak eta zerriak eta, bestetik, gariak eta lursagarrak ordeztuko dituzte
edonon, ehunka eta milaka kreatura bizidunak,
Jaungoikoak ezerezetik sortu zituenak gurekin
bizitzeko; beroriek bizitzeko eskubidea dute, eta
guk suntsiaraziko ditugu, euren bizimodua ezinezko bihurtuz. (...) Ez da sinesgarria Kreatzaileak lur gainean hainbeste organismo eranitz
agertaraztea, hain miresgarri zein bere esferan,
hain perfekto zein bere zereginean, gero bere
eskuetatiko obra nagusiak zilegi izateko haiek
guztiak desagertaraztea. Natura maite duena,
hau da, Jaungoikoa bere obretan maite duena,
misantropo bihurtzen da ia, ikusirik bere hurkoek kalte egiten diotela begirunez hartu beharrekoari!
Neure golkorako daukat denboraren aurrerakadak hezkuntzaren eta giza adimenaren maila
orokorra goratuko duela, halako puntu bateraino non, mundu honetako izaki desberdinak erabili egingo baitira, baina neurriz; zoritxarrez,
hori beranduegi iritsiko da makina bat espezierentzat. Egin dezagun amets etorkizunarekin.
Animalien babeserako elkarteen eraketa, honezkero lorpen bat da justizia unibertsaleko
ideia horietarantz. (...)
... laster iritsiko den basoen deuseztapen osoak espezie askoren desagerpena ekarriko du
aldean, eta bai, ziur aski, herrialdeko klimaren aldaketa ere.

Konturatu zarenez, aurreko pasarteetan hainbat ideia daude benetako
predikzio modura har genitzakeenak, hala nola habitat-galera, espezie-suntsipena eta klima-aldaketa (zuhaitzekin batera hodeiak eta euriak desagertuko direla diosku), zenbaitzuk aipatzearren. Jakina, Armand Daviden sasoitik hona kontua ez da oneratu, kontrakoa baino, eta beraz, igaro den denbora-tarte luze horretan pentsatu noraino soilduko zen Txina superpopulatu
hori. Orduko testigantzak ere ez dira falta bidaia-egunkarian: halako leku
bateko eta besteko ehiztari zaharren batek diotso, gaztetan oihan beltza
askozaz zabalagoa zela, eta patariz betea, baina, bata eta besteak desagertuz
joan zirela.
Bestalde, oso begikoa suertatzen da laginketa dela-eta Armand Davidek
erakusten duen jarrera kontserbazionista. Adibidezko aipu bat ematearren,
ikusi zelan azaltzen duen kontua 1869.eko apirilaren hamahiruko oharretan:
Nik zuhaitz baten puntan arraiki kantari ziharduen pitxartxar hauskara (Pratincola ferrea)
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hil dut: zelango betebehar ankerra neurea, natura edertzen duten hainbeste kreatura maitagarriren bizitza lapurtu beharra! Aitor dut ez naizela horretara iristen azken muturrean baino, eta higuin horrek naturalistarentzako aukera eder asko galarazi dizkidala!

Antzerako jarrera kontserbazionista aurkitu zuen Moupingo egonaldian,
izan ere, bertako sinesmen budistarengatik egoera ederrean zeuden hango
oihanak eta, jakina, oihaneko animaliak. Eta dirudienez, moupindarren jarrera Armand Davidena baino gotorragoa zen:
Etorreratik ustekabeko oztopo batek ia-ia hondatu izan ditu nire asmoak herrialde harrigarri honetan: buruzagiak ediktu bat argitaratu berri zuen, zeinaren bidez ehiza-mota guztien debekua berritu baitzuen, metenpsikosia zela-eta.

Budismoaren ikuspegitik heriotza ostean arimaren transmigrazioa gertatzen denez (horixe baita metenpsikosi delako hori), oso garrantzitsua da bizidunak bizirik mantentzea, norbaitengan birgorpuztu ahal izateko, animalia
delarik ere. Arrazoiak arrazoi, Moupin printzerrian baso pristinoak aurkitu
zituen Armand Davidek, eta, nolabait, “esnea eta eztia zarioen lurra” begitandu zitzaion.
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73 Agur Pekini betiko
Txinara itzulitakoan, ikusi dugunez, Armand David Xangaitik Ningbo-ra
joan da, Robert Swinhoe ornitologoagaz egotearren, eta, berorren bildumen
aberastasuna ikusirik, pare bat hilabete eman zituen laginak hartzen Zhejiang
probintzian. Amaitutakoan, itsasoz Pekinerantz abiatu zen.
Pekineranzko bidean, berriro iritsi zen Tianjin-era 1872ko maiatzaren
31n. Gogoratuko duzunez, hogeita hiru hilabete lehenago, Moupin printzerritik datorrela, Armand Davidek sutan aurkitu zuen Tianjin, eta txikituta
bere lagun guztiak, erarik ankerrenean. Zer esanik ez, gertaera odoltsu horien
gomutak atzera ere atsekabetu zuen Armand Daviden gogoa. Tianjin eta
Pekingo egonaldia irailaren amaiera arte luzatu zen.
Pekinen dagoela, besteak beste Errusiako enbaxadorearekin, Vlangali jaunarekin, bazkaldu ohi du, eta berorrek eman zion Przewalski kapitainaren
berri: aurreko martxoan abiatu zen, Mongolia zeharkatuz Tibeteraino iristeko asmoz, baina, bidelapurrek larrututa aurrera ezin eginez gelditu zen. Nolanahi, Przewalski kapitaina (1839-88) Asiako esploradore nagusietako bat
dugu, lau bidaia antologiko burutu baitzituen kontinente horretako erdialde
ezezagunean, eta horrenbestez, orduko mapetako hainbat zuriune argitu
zituen.
Azkenik, Armand David urriaren 2an irten zen Pekindik, hau da, egun
horretan abiatu zen bere hirugarren esplorazio-bidaia, laguntzaile txinatar
birekin batera. Hortik aurrera ez zuen Pekin berriro ikusiko. Txinako hiriburua utzi eta Xian-erantz joan zen, alegia, Shaanxi probintziako eta, behinola, baita inperio osoko bururantz. Azaroaren 3an iritsi zen bertara gurdiz,
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Irudiko txoritxoa, txinbo-itxurako Spelaeornis halsueti espeziea da, Armand
Davidek aurkitu eta zientziarako deskribatu zuena,
Baionako aitabitxiaren
ohorez izendatu zuelarik.
Spelaeornis generoa ere
gure ezpeletarrak ezarri
zuen. Guztira lau hegazti-genero berri sortu zituen,
Les oiseaux de la Chine
liburuan. Naturalista osoa
izan arren, Armand David
zoologo modura nabarmendu zen, eta, oroz gain,
ornitologo aparta izan
zen: hirurogeita lau espezie berri deskribatu zituen.
Arg. ARTXIBOKOA

Hebei eta Henan probintziak puntarik punta ibili eta gero; era berean,
Hoang-ho ibaia (Ibai Horia) zeharkatu zuen.
Xian-en, frantses hizkuntza ia ahaztuta zeukan aita Vaucher misionista
lyondarraz gainera, monsinore Chiais frantziskotar italiarra aurkitu zuen.
Armand Davidek monsinore Chiais-en ahotik jakin izan zuen, Gansu probintziara sartzea ezinezkoa izango zitzaiola, matxino mahometarren kontrako gerla gori-gorian baitzegoen, hamar edo hamabi urte lehenagotik hasita.
Beraz, Shaanxi probintziako mendiak arakatzea deliberatu zuen.
Monsinore Chiais-ek kontatutakoaren arabera, aurreko urtean bihi-euria
suertatu zen urakan baten ostetik, eta, izan ere, lurra estali zuen, leku batzuetan zenbait hazbetetako geruza osatuz. Zerutik jausitako gaia jangarria zen,
baina, bertako inork ez zuen jakin zein laboreri zegokion. Zoritxarrez, aita
Davidi ezin izan zioten mana misteriotsu horren laginik eman, ez baitzuten
aurkitu froga gisara gordetako zakutoa. Armand Davidek azalpen arrazonagarriren bat eman nahi izan zion fenomenoari, baina, ez zitzaion ezer konbentzigarririk bururatu: ezin esan koniferoen polena zenik, edo gizakiak hazitako landareren baten alerik... Zer izan zitekeen? Nolanahi, zenbait urte lehenago ikusi zuen arrain-euria gogorarazten digu, ekaitz bortitzak itsasotik
eramandakoa.
Azaroaren 11n Qin Ling mendietarantz
abiatu zen, eta hiru hilabete luze eman
zituen beroriek arakatzen. Oso interesgarri suertatu zitzaizkion, bertan hainbat
espezie berri aurkitu baitzituen. Kasurako, abenduaren 30ean harrapatu zuen
Spelaeornis halsueti txinbo-itxurako txoritxoa, Baionako Armand Haltsuet aitabitxiari eskaini ziona. Halaber, bertako
ehiztari zaildu baten kontuak direla--eta,
Armand David mendi horietan Moupin
printzerriko urre-tximinoa bizi ote den
zalantzarekin gelditu zen. Izatez, jaso
zuen deskribapena bat-edo zetorren
Rhinopithecus roxellana tximinoarenarekin,
baina, ez zioten inolako alerik eskuratu,
eta, horrela izanik, ezezkoan zegoen.
Nolanahi ere, oraintsuko datuen arabera,
badakigu urre-tximinoak bai bizi direna Qin Ling mendietan, eta baita panda handiak ere, nahiz eta Armand Davidek ez zuen berorien inolako zantzurik aurkitu, eta, hortaz, ez zuen aipamenik egin.
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74 Bost arrabio erraldoi
Bidaia luzeetan bihotza zartatzen zaie kargako tren ilunei. Horixe diosku poetak. Eta Armand Davidek ere, barru-barruko xehetasun ñimiñoetarako joerarik eduki ez arren, 1873ko otsailaren amaieran histasun-une bat (= un
moment de découragement) izan zuela diosku bidaia-egunkarian.
Aitortu beharrean nago! Egunokaz malenkoniatsu aurkitzen naiz, eta neureakaz egoteko
gogo bizia dut. Unatuta nago txinatarren mila eta bat amarru eta maltzurkeriaz (nire zerbitzariena barne), eta ez dakit luzaroan iraungo dudan alde egiteko tentazioan erori gabe.

Argi aitortu zigun, europarren artera joateko gogoari ezin eutsiz ibili zela.
Poetak badaki:
zuek ez dakizue zer den
bakarrik egotea
bakarrik
bakardaderik ere gabe

Bere misio zientifikoa behin eta berriro gogoratzea izan zen orduko hitsaldia gainditzeko bidea, alegia, bere burua indarberritzeko eta adorea erdiesteko modua. Ordurako Qin Ling mendiak gibelean utzi eta Han Jiang ibaiaren arroan zebilen, eta, egia da, aspalditxoan ez zuen nobedade zoologiko
garrantzitsurik aurkitu, baina bestalde, Armand Davidek bazekien, eguneroko landare, zomorro eta bestelakoak oso balio handikoak ziren ikuspegi biogeografiko batetik, edo, zientzia geogonikoen aldetik, berak adierazi bezala.
Ildo horretatik, martxoaren hasieran, Armand Davidi oso onuragarri gertatu zitzaion aita Tchao txinatarrarekin berba egitea, zeren, besteak beste, oa-oa-yu izeneko arrabio erraldoia inguru horietan bizi zela esan baitzion, eta,
areago, aleren bat edo beste eskuratuko ziola. Armand Davidek ezaguna zuen
arrabio erraldoia. Aurreko espedizioan, Moupin printzerriranzko hurbilketan zehar leku desberdin bitan eman zioten anfibio horren berri, baina, ez
zuen aurkitu Moupin printzerritik bueltan Chengdu-ko iparralderantz egindako bidaldira arte, eta, nahiz eta bere bidaia-egunkarietan isla berezirik ez
utzi, Émile Blanchard-ek berehalakoan jakinarazi zuen Parisko Museoko
aldizkarian (1871), zientziarako espezie berria eta guztiz interesgarria baitzen. Txinako arrabio erraldoia Blanchard-ek Sieboldia davidiana izendatu
zuen.
Geroago, martxoaren 24an, europar batek ere, aita Vidi-k diotso behin
bere esku propioez baliatuz arrabio erraldoi bat harrapatu zuela, mendebalderantz dagoen erreka batean, egun beteko urruntasunean. Jakina, irrikitan
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Arrabio erraldoia da
Armand Davidek aurkitutako anfibiorik nabarmenena, izan ere, munduko
anfibio bizietan espezierik
handiena dugu. Bidaia-kaieretako oharretan
dioskunez, arrabio erraldoiak ez dira janaria ematen dien eskuaren beldur,
eta ikutzen dituzunean
oihu mehe bat ateratzen
dute: glou-glou. Soinu hori
dela-eta, txinatarrek arrain
oihulari esaten dietela irakur dezakezu Armand
Daviden hirugarren ibilaldiaren liburuan.
Arg. K. ALTONAGA

dago Armand David: Moupingoak bezala, Sieboldia davidiana espeziekoak dira
inguru horretako arrabio erraldoiak, ala beste espezie berri batekoak?
Azkenean, 1873ko apirilaren 4an, ehiztari bi itzuli ziren bost arrabio erraldoi zekartzatela: patariok bizirik zeuden. Armand Davidek atoan ikusi zuen
Sieboldia davidiana espeziekoak zirela, eta, ehiztariei entzunda, hainbat argibide erantsi zituen bidaia-kaierean: oso urriak dira; inoiz 25 kg-ko aleren bat
harrapatu da; erreka bateko arrain guztiak akabatzeko gai dira; gauez ur garbietatik irten eta bazterreko igelak ehizatzen dituzte; orobat, erreka-karramarroak jaten dituzte; arrabio erraldoiak euri-sasoiaren osteko ur-goraldietan
agertzen dira batik bat. Txinatarrek ez dute arrabio erraldoia jateko harrapatzen, atsitua baita bere okela, baina bai, azala botikan erabiltzeko.
Hurrengo eguneko oharretan Armand Davidek ondokoa adierazi zuen,
besteak beste. Espezie berri batekoak ez izan arren, oso pozik zegoen arrabioak bizirik zeudela-eta, eta saiatu egingo zen bizirik eroaten Parisko Natur
Zientzietako Museoraino. Horrela eginez, bai arrabio erraldoi txinatarra eta
bai arrabio erraldoi japoniarra biak batera haziko ziren, eta espezie bien konparaketa zehatza egitea ahalbidetuko zen, bien arteko antzak eta aldeak
egiaztatuz.
Japoniako arrabio erraldoiaren aurkikundea ia berrogeita hamar urte lehenago izan zen. Philip Franz von Siebold (1796-1866) mediku alemaniarra
1823an heldu zen Japoniara, Nagasakira, eta hainbat bizidun ezezagun eskuratu zituen, eta bai aztertu ere. Horien artean arrabio erraldoi bat zegoen;
1829an harrapatu zuen. Izatez, metro t’erdiko luzerakoa izan zitekeen. Ale
bat bidali zuen Holandara, eta bertan laurogei urtez bizi izan zen.
Urte batzuk geroago, hain zuzen 1859an, Japoniako beste arrabio erraldoi bat iritsi zen Parisko Natur Zientzietako Museora. Ale hori 79 cm-koa
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zen, eta mendearen amaiera arte bizi izan zen. Nolanahi, 1871n Parisko
Museoak ale bi zeuzkan bizirik, Émile Blanchard-ek dioskunez. Blanchard-ek
berak aldatu zien izen taxonomikoa. Ordura arte, Japoniako arrabio erraldoiei Salamandra maxima esaten bazitzaien ere, Blanchard-en iritzian, oso
desberdinak ziren Europako arrabioekiko, alegia, 20 cm-ko luzera duen Salamandra salamandra espeziearekiko, eta genero berri bat eraiki zuen, hots, Sieboldia, eta bertan Japoniako eta Txinako arrabio erraldoiak kokatu zituen,
hurrenez hurren, Sieboldia maxima eta Sieboldia davidiana. Konturatuko zinenez, generoaren izena Siebold jaunaren omenez ezarri zuen.
Bestalde, Parisen bazegoen beste “arrabio” bat ere, alegia, axolote mexikarra, gure kontakizunaren harian garrantzi handiko bilakatzen ikusiko duguna. Museora dozena-erdi axolote mexikar iritsi ziren 1864an. Oraingoz, baina, Txinako arrabio erraldoiarekin segituko dugu.

75 Txinako arrabio erraldoiaren gainean
Txinako arrabio erraldoia munduko anfibiorik handiena da, eta 1,8 m-ko
luzeraraino haz daiteke. Areago, egiaztatu gabeko aipamenen arabera, ale oso
zaharrak hori baino luzeagoak izan daitezke. Burua oso handia da, zapala, eta
mustur biribilekoa. Begiak txiki-txikiak dira, betazalbakoak, eta ahoa, ostera,
ikaragarri handia eta hortz txikiz hornitua. Soinadarrak laburrak eta potoloak dira, eta aurrekoek lau hatz dituzte, eta atzekoek bost. Gorputz-enborrak
alboetatik larruzko toles batzuk ditu. Buztana gorputz-enborra baino laburragoa da, eta alboetatik txapaldua, hegats-itxurakoa. Gris koloreko animalia
izan ohi da, bizkarraldea ilunagoa badu ere.
Txinako arrabio erraldoia erreka laster eta gardenetan bizi da, 1000 eta
2500 m arteko altitudean. Urria bada ere, arrabio erraldoiak banaketa geografiko zabala dauka, dozena bat probintziatan zehar Yangtze eta Huang ibai-sistemetan. Dirudienez, urtarra da erabat, eta sedentarioa. Gautarra da batez
ere. Ur-bazterreko harri handien arrimuan kokatzen da zelatan, eta gerturatzen diren harrapakinak bat-batean irensten ditu osorik zangada batean,
hala nola, igelak, karramarroak, arrainak, sugeak, dortokak, zomorroak, ur-saguak, eta beste.
Arrabio erraldoiek udazkenaren hasieran erruten dituzte arrautzak. Arrak
eta emeak kilimusi batzuk egiten dizkiote elkarri, eta ostean arrak erruketarako tokia aukeratu eta babesgune bat zulatzen du. Bertan, emeak 450-900
arrautza errunen ditu. Arrautza guztiak zirrinda likatsu batean estekatuta daude, eta harrietara itsasten dira. Zenbait emek errun dezakete ar bakar baten
habian. Berorrek bertara hazi-txorrotada bat botako du, eta, hortaz, arrau-
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tzak ernalduko ditu. Handik 50 egunera gertatzen da eklosioa: askatutako
larbak 2,5 cm-koak izaten dira. Bien bitartean, aitak jagoten ditu arrautzak.
Hiru urte inguru behar izaten dira larba horiek lau hankak garatu ahal izateko; orduan, 20 cm-ko luzera edukitzen dute. Larbaren zakatzak atrofiatu
eta aldi berean birikak agertzen dira. Hala ere, Txinako arrabio erraldoiaren
garapenean ez da metamorfosi osoa gertatzen, zeren, ale helduak ez baititu
larbaren ezaugarri batzuk galtzen; esate baterako, hortzak. Fenomeno horiekaz batera, bizimodua ere aldatzen da, igerilaria izatetik hondo gainean bizitzera pasatzen baita. Arrabio helduak birika bidez hartzen du arnasa, baina,
urpean bizi denez, lantzean-lantzean aire bila igoten da ur-azaleraino. Horrez
gainera, arrabio erraldoiek arnasketa kutaneora ere jo dute, hau da, larru
bidez arnasten dute, eta horrela izanik, gorputzeko alboetatik larruzko toles
zabalak dauzkate puntarik punta, nolabaiteko “krinolinak”, larruaren azalera
handiagotzen dutenak. Jakina, azal horretan zehar oxigeno asko xurgatzen
dute uretatik. Heldutasun sexuala bospasei urterekin lortzen da. Arrabioak
orduan 55 cm-ko luzera edukitzen du.
Txinako arrabio erraldoia anfibio urodeloen (= buztana dutenak) Cryptobranchidae familian sailkatuta dago. Familia horretan denetara hiru espezie
bildu dira: Txinako arrabio erraldoia bera, munduko anfibiorik handiena
dena, Japoniako arrabio erraldoia (1,4 m-ko luzera) eta Iparramerikako ekialdeko Cryptobranchus alleganiensis (0,7 m-koa). Gaur egun, Txina eta Japoniako arrabioak Sieboldia generoan barik Andrias generoan kokatuta daude, eta
horrenbestez, Andrias davidiana dugu Txinako arrabio erraldoiaren izen taxonomiko eguneratua, eta A. japonicus Japoniakoarena.
Arrabio kriptobrankidoen berezitasunen artean, oso tamaina handiaz gainera, ondokoak aipa daitezke: gorputz-enborreko alboetako larruzko tolesak, kanpo-ernalkuntza eta metamorfosi ez-osoa. Gorago aipatu dugunez,
Txinako arrabio erraldoiak metamorfosian zehar ez ditu larba-ezaugarri guztiak galtzen, eta ale helduak, besteak beste larbaren hortzak mantentzen ditu,
ez du betazalik garatzen, eta bere buztanak hegats-itxura gordetzen du. Metamorfosi partzial hori dela-eta, arrabio kriptobrankidoen helduak, izatez,
eurokin oso ahaideturiko Hynobiidae familiako arrabioen larben oso antzekoak dira, eta inoiz pentsatu izan da Txinako arrabio erraldoia eta gainerako
kriptobrankidoak arrabio hinobido horietatik eratorri izan direla, eboluzioan
zehar arrabio hinobidoen larben ezaugarriak arrabio kriptobrankidoen helduetan atxikiz. Espezie batzuetako helduek erakutsitako arbasoen larba-ezaugarrien atxikimenduari pedomorfosi deritzo. Hau da, Txinako arrabio erraldoia pedomorfosi bidez sortua litzateke.
Jakina, pedomorfosiarenak azalpen konplituagoa merezi du, eta, horretarako, axolote mexikarraren kasuaz baliatuko gara.
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76 Axolote mexikarraren brankiak direla-eta
Axolotea, luzeraz 30 cm-raino ailega daitekeen anfibio mexikarra da (Ambystoma mexicanum). Axolotea anfibio urodeloa da, hau da, larba-aldian bezala
isats luzea du bizitza osoan, arrabio eta uhandreen antzera (gogoratu, apoa
eta igela anfibio anuru direla, “isats-gabeak” euskarazko hiztegi batzuetan).
Haragi gozokoa ei da axolotea, jadanik azteka zaharrek kopu delikatutzat
zutelarik. Mendebaldeko zientzialariek Hernán Cortés-en (1485-1547) konkistatik aurrera ezagutu badute ere, axolotearen bizi-zikloa lanbro usu batek
inguratu du, eta animaliaren benetako estatusa misterios eta ulertezin mantendu da luzaroan. Alabaina, teoria ebolutiboaren ikuspegirik ausartenaren
abiapuntu bilakatu da gaur egun.
Behin azteken inperioa menperatu eta gero, soldaduez gainera funtzionario-, merkatari- eta misiolari-oste galanta zabaldu zen Mexikoko lurraldean,
eta horiekin batera prestakuntza zientifikoa zuen lagunen bat edo beste ere
bazegoen: beroriek izan ziren Mundu Berriko naturaren azterketaz arduratu
ziren lehenak. Horietako bat Francisco Hernández (1517-87) izan zen, Felipe II.aren ganbera-medikua. Jakingura handiko gizona zen, antza, zeren
Mexiko Hiri inguruetako zoko-moko guztiak arakatu baitzituen, are eta
putzuak ere, bertako bizidun guztiak harrapatu eta miatuz. Behatutako gauza harrigarrienen berri eta deskribapena utzi zigun, 1570ean argitaratutako
bidaiaren kontakizunean:
arrain gisako kreatura bat dago, azal bigunekoa eta lau hanka dituena, muskerrak dauzkanen parekoak, eta arrabeteko luzera du; axolotl deritzo. Mexikarrek haren okela jaten dute
frijituta, egosita edo erreta; gozoa da eta ona.

Berrehun eta hogeita hamar urte beranduago Alexander Humboldt-ek
(1767-1835) Mexiko bisitatu zuenean, xehetasun gehiago erantsi zizkion axolotearen deskribapenari. Haren esanean, axolotea ez zen arraina, arrabio edota uhandrea baino, berde ilun kolorekoa eta orbain beltzez zipristindua;
bazeuden baita guztiz albinoak zirenak, hau da, zuri
kolorekoak. Nolanahi ere,
batzuek eta besteek buruaren
albo bietan kanpo-brankia
gorriak zeuzkaten, motots
nabariak itxuratzen zituztenak. Hala ere, eta hau ezaguna zen Humboldt-en garaian, arrainak dira zakatzen
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Axolote mexikarra eta
ahaideturiko beste zenbait espezie bereziak dira
oso: neotenia dute. Hau
da, baldintza batzuetan
heldu eta ugaldu egiten
dira metamorfosia jasan
gabe, hots, larbaren ezaugarriak desagertu barik.
Axolotea belaunaldiz
belaunaldi neoteniaz ugaltzen da Xochimilco
lakuan (2250 m-ko altueran), bizi-ziklo osoan
uhandre-larbaren itxura
atxikiz. Irudiko axolotea
albinoa da.
Arg. A. ELOSEGI
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Axolotearen eitea guztiz
enigmatikoa da, bere biologia izan den era berean.
Julio Cortázar idazle handiak ipuin batean dioskunez, axolotearen aurpegia
espresiobakoa da oso:
orratz baten buruaren
modukoak dira betazalik
gabeko begiak, eta urregorrizkoak baina zeharo
bizibakoak. Eta buruaren
alde bietan, axolotearen
belarriak agertu beharko
liratekeen guneetan, hiru
adar gorrixka daude, koralezkoak bailiren. Jakina,
adaxka horiek dira axolotearen brankiak.
Arg. A. ELOSEGI

bidez arnasten duten ornodun bakarrak, eta anfibio helduek, ostera, benetako birikak dauzkate. Gaur egun ezagutzen ditugun salbuespen bakanak geroago idoro ziren: XIX. mendean aurkitu zen badaudela birika bidezko arnasketa duten arrainak eta bai, alderantziz, brankia bidezko arnasketa duten arrabioak ere. Areago, arrabio-espezie batzuek azalean zehar arnasten dute, hau
da, arnasketa kutaneo deritzona aurkezten dute. Beraz, Humboldt-en garaiko giro zoologikoan txundigarria izan zen, oso, axolotea: ordura arte anfibioen larben ezaugarritzat jo zen kanpo-brankiak edukitzea, baina, horra hor
non axolote heldua brankiaduna zen nabarmenki.
Hortaz, axolotearen brankiak direla eta ez direla eztabaida luze-sakona
sortu zen. Izan ere, zer dela-eta hainbesteko antza egon axolotearen arnas
organoen eta arrabioen larben eta igelen zapaburuen brankien artean? Ez
zen izango, azken batean, axolotea uhandre edo arrabio baten larba zela? Ez,
zeren axoloteak ez baitzuen metamorfosirik jasaten: brankia-mototsa galdu
barik ugaltzen zen. Edozelan ere, orduko zoologoak bekoki ilun agertzen
ziren beti, axolotearen kontua zela-eta, ezin baitzuten ulertu larba baten itxura osoa zuen animaliak arrabio heldu baten gisara errun zezan.
Eztabaida biziagotu egin zen, axoloteaz gainera beste zenbait anfibio
“perennibrankiatu” (= brankia iraunkorrekoak) deskribatu baitziren Iparramerikan zein Europan bertan. Estatu Batuetako hegoaldeko zingiretan aingira-itxurako Amphiuma eta Siren generoetako urodeloak bizi ziren, eta
ibaietan Necturus generokoak.
Halaber, Europan ere ezaguna
zen antzerako kreatura enigmatiko bat, Esloveniako karstetako
leizetako uretan bizi zena; ilunpetako animalia zurixka hori
itsua zen, begibakoa, eta zer esanik ez, brankia-mototsak zeuzkan. Lorenz Oken (1779-1851)
zoologo alemanak “haitzuloetako proteo” izenaz bataiatu zuelarik, taxonomikoki Proteus anguinus deritzo. Esan bezala, orduko Austriako
probintzia ziren Karniola, Istria eta Dalmaziako biztanleek, aspalditik ezagutzen zuten animalia hori; alabaina, era guztietako sinesmenak zituzten
proteoa zela-eta. Esate baterako, dragoi baten kumetzat zeukaten. Esan egiten zen, baita, gatibu mantenduz gero negarrez aritzen zela, zinkuri-zotinka; horregatik “giza arraintxo” zeritzoten. Dena dela, naturalistek ez zuten
proteoa zehazkiago aztertu 1770. urte inguru arte. Esan gabe doa, ikerketa
horiek ere eztabaida sorrarazi zuten, axolotearekin bezalaxe: Linnaeus-ek
arrabioren baten larba zela uste izan zuen; ospe txikiagoko beste zenbait
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zoologok, larba barik, ugaldu egin zitekeen animalia heldu brankiaduna zela
ondorioztatu zuten.
Kontuak horrela zeudelarik, axolotea, proteoa eta gainerako perennibrankiatuak arrainen eta anfibioen artean sailkatu ziren, talde biotako ezaugarriak
erakusten baitzituzten. Eta Darwinen Espezieen jatorria argitaratu zenean
(1859), ikuspegi eboluzionistaren eraginez missing link modura interpretatu
ziren, hau da, katemaila galdutzat: hasierako eboluzionismo findugabe horren
ustearen baitan, arrainetatik abiatuta kanpo-brankiak zeuzkaten anfibioak
garatuko ziren lehenago, geroago barne-brankiadun anfibioak eta, azkenik,
birika bidezko arnasketa garatuko zen. Testuinguru horretan, axolotea eta
proteoa bizimodu urtarretik bizimodu lehortarreranzko bidean ornodunek
egindako lehen urratsaren lekuko biziak ziratekeen.
Aitzitik, Charles Darwinen liburua kaleratu eta sei urte beranduago,
Parisko Natur Zientzietako Museoan arazoaren ebazpenerako behaketa erabakiorrak egin zituen Auguste Duméril-ek (1812-70). Izan ere, gorago adierazi bezala, 1864.eko urtarrilean sei axolote jaso zituen. Urtebete geroago
larba-itxura galdu gabe heldutasun sexualera iritsi ziren, eta elkarbatu;
errundako arrautzen eklosioa
jazo zen iraila aldera. Hau da,
axolotea heldu eta ugaldu
egin zen “larba-aldian” eta,
beraz, afera argitu egin zela
zirudien. Alabaina, irailaren
28an, Duméril-en erabateko
harridura ekarriz, axolotekume haietako lauk brankiak
galdu, ura utzi eta lurrera
irten zirelarik, birika bidez
arnasten duten Ambystoma
genero iparramerikar ezaguneko arrabio bihurtu ziren. Eta 1866.eko hasierarako hamaika kumek jasan zuten metamorfosi osoa, nahiz eta gurasoek
larba-itxurarekin zirauten. Ondorioa garbi zegoen: axolotea larba zen izatez. Bai, axolotea arrabio (edota uhandre) baten larba zen, sexualki heldua
baina.
Behin behaketa horiek egin ostean, Duméril metamorfosia eragiten ahalegindu zen. Artaziak hartu eta gurasoen brankiak moztu zituen, arrabio
bihurtzen zirenentz ikusteko. Gehienek birsortu egin zituzten brankiak; nolanahi, aleren batengan induzitu zuen metamorfosia, baina brankiak bospasei
biderrez ebaki eta gero. Antzerako makina bat esperimentu burutu ziren axolotearekin, baina arrakasta txikia lortu zuten. Proteoarekin egindako esperimentuetan ez da sekula erdietsi metamorfosi hori.
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Auguste Duméril-ek 1867.
urtean argitaraturiko irudi
honetan axolotearen
metamorfosia adierazi da,
lehen aldiz ikusi bezala.
Beheko A irudiak eraldatu
gabeko axolotea darakuskigu, uretan dagoela.
Goiko B irudian,
Ambystoma generoko
heldu kanoni-koari dagokion metamorfosi osteko
axolote lurtarra dugu.
Arg. ARTXIBOKOA
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77 Ugaldu egin daitezkeen larbak?
Horrenbestez, axoloteak, fenomeno biologiko guztiz interesgarria erakutsi
digu: heldutasun ugaltzailearen lorpena, baina, kanpo-morfologia larbarena
duen bitartean!!! Txinako arrabio erraldoiaren aurkezpenean aurreratu dugunez, fenomeno horri pedomorfosi esaten zaio. Hau da, helduaren itxura osoa
lortu barik animaliak ugaltzeko gaitasuna baldin badu, orduan animalia pedomorfikoa dela esaten da. Kasu honetan, axolotearen larbak anfibioetan gertatu ohi den metamorfosi osoa jasan gabe, eta beraz, heldutasun kanonikora
ailegatu aurretik ugaltzen dira. Gehiago zehaztuz, axolote mexikarraren
pedomorfosia garapen somatikoa astiroagotu egin delako gertatu da, hau da,
gorputzeko hazkunde-tasa astiroagotu egin da, baina, ez garapen ugaltzailearena. Pedomorfosi-mota horri neotenia deritzo.
Uhandre marmolaireak
(Triturus marmoratus)
anfibio urodelo baten
bizi-ziklo kanonikoa eduki
ohi du. Errundako arrautzetatik 7-10 mm-ko larba
ilkiko da aste batzuen
buruan, eta oso goiz
aurreko hankak edukiko
ditu. Ehiztaria da. Brankia
gorrixkak salbu, animalia
helduaren antza du oro
har, apo eta igelen zapaburuek ez bezala.
Hilabete-edo beranduago
5-8 cm-ko luzera edukitzen du, eta metamorfosia hasiko da: brankiak
ezabatuz airetiko arnasketarako egokituko da.
Heldua lehortar eta ugaltzailea izango da; 12-14
cm-ko luzera edukitzen
du.
Arg. J.R. AIHARTZA

Ikus dezagun. Garapen kanonikoan, heldutasun sexuala eta garapen somatikoa, nolabait esateko, biak batera iristen dira metamorfosian zehar, hau da,
abiadura berberarekin garatu direla esan daiteke, alegia, sinkronizatuta doazela. Ostera, neotenia-kasuetan garapen somatikoa atzeratu egiten da eta ez
dago metamorfosirik, baina heldutasun sexuala dagokion unean iristen da
gutxi gorabehera. Horrela izanik, ale sexualki helduek, larbaren itxura dute.
Puntu honetaraino heldurik, ohar txiki bat egingo dugu. Aurreko pasartean azaldutakoa, esan bezala, neoteniari dagokio, baina, neotenia ez da pedomorfosi-mota bakarra. Hau da, badaude beste fenomeno pedomorfiko
batzuk, larba-itxurako ale sexualki helduak gauzatzen dituztenak. Egon,
badaude, baina ez ditugu hona ekarriko, bestela kontakizuna bihurregia egingo litzaiguke.
Kontuak kontu, eta harrigarria bada ere, neotenia nahikoa zabalduta dago
anfibio urodeloen artean; izan ere, berrogei bat espezie neotenikotik gora
deskribatu dira, eta tartean Armand Daviden Andrias davidianus Txinako
arrabio erraldoia dugu, Japoniakoa dagoen bezalaxe. Alabaina, maila desberdinetako neoteniak daude. Ikusi dugunez, Txinako arrabio erraldoi helduak
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axolote mexikarrak baino ezaugarri neoteniko gutxiago aurkezten ditu: batik
bat hortzak, betazal-eza eta hegats-itxurako buztana, baina, brankiak zeharo
galtzen ditu.
Neotenia, arestian esan bezala, neotenia hertsia izan daiteke, hots, itzulezina, aipatu dugun proteoaren kasuan legez, edo fakultatiboa, hau da, itzulgarria zenbait baldintzatan. Izatez, serie gradual bat irudika dezakegu egun
ezagutzen diren urodelo-espezieekaz, eta, dirudienez, serie hori korrelazionatuta dago hormona tiroideoekiko sentikortasunaren murrizpenarekin. Hiru
segmentu bereiztuko ditugu seriean.
Batetik, espezie neoteniko hertsiak dauzkagu. Antza denez, animaliaren
ehunak hormona tiroideoarekiko sorgortuta egotearekin lotu behar da metamorfosiaren desagerpena, eta, hormona hori txertatzen zaienean hasiera batean zakatzak txikitu eta metamorfosia abiatzera doala ematen badu ere, tratamentu esperimental luzea letala da. Mota honetakoa da proteoa.
Bigarrenik, espezie neoteniko fakultatiboak daude, eta berorien artean
multzo bi bereiz daitezke. Espezie batzuk beti izaten dira neotenikoak populazio naturaletan, kasurako Txinako arrabio erraldoia, baina, espezie horietako zenbait kasutan metamorfosi osoa eragin da esperimentalki, tiroxina
xiringatuz adibidez. Espezie neoteniko fakultatiboen bigarren multzoan batu
ahal ditugu, lurralde desberdinetako baldintzen arabera bai populazio neotenikoak eta bai populazio normalak dituzten espezieak. Azken multzo honetan inkludituko genuke axolotea.
Hirugarrenez, serie gradualaren muturra, jakina, inolako neoteniarik ez
dutenek osatzen dute, metamorfosi arruntaren bidez garatzen diren urodeloespezie kanonikoek alegia.

78 Arrabioen neoteniaren zergatikoen gainean
Animalien bizi-zikloetan oso arrunta izaten da, animalia heldua garatu aurretik larba-aldia agertzea. Larba itxuraz helduarekiko oso desberdina izaten da,
esaterako beldarra tximeletarekiko edota zapaburua igelarekiko, eta metamorfosia jasan behar izaten du heldu bihurtzeko. Metamorfosiak, beraz, itxura-aldaketa bortitza dakarkio larbari.
Bestalde, normalean oso bizimodu desberdinetakoak izaten dira larba eta
heldua, eta, izan ere, sarritan ez dira ingurune berean bizi izaten. Ikuspegi
adaptatibo batetik, baldin-eta larbaren bizi-baldintzak helduarenak baino
faboragarriagoak badira, orduan aldatu egin daiteke animalia batek larba
modura ematen duen denbora-tartea. Horrelaxe uler daiteke, adibidez, lanproi-espezie batzuen bizi-zikloa: animalia larba modura bizi izaten da bizpa-
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hiru urtez, eta metamorfosi bidez sortuko da heldua, zenbait astez soilik
iraungo duena. Ugaltzea da, beraz, lanproi heldu horien egiteko bakarra.
Arestian aipatu dugunez, arrabio batzuen bizi-zikloan ez da fase heldurik
agertzen. Horren ordez, larba bera egiten da sexualki heldua eta, baita, ugaldu ere. Horixe da axolotearen kasua, eta beste askorena. Adibidez, Ambystoma gracile arrabioa Iparramerikako ipar-mendebaldean bizi da, bai behealdeko guneetan eta bai mendietan ere. Jakina, arrabio horren larba uretan garatzen da. Behealdeko guneetako populazioetan, urte biko larbak metamorfosia
jasan ohi du, heldu lehortarra itxuratzen da, eta berau ugaldu egingo da.
Mendietako populazioetan, ostera, larbak ez du metamorfosirik pairatzen,
baina, hala ere sexualki heldua izaten da urte birekin, eta, areago, ugaldu egiten da uretan. Hau da, mendiko populazioetako urte biko aleak larbak dira
itxura eta bizimoduari begiratuta; aitzitik, ugaltzeko gai dira.
Esan gabe doa, mendiko populazioetako arrabio horien kasuan, metamorfosirik ez jasateak, goialdeetako negu gorriari aurre egin behar dion heldu lehortarra ezabatzea dakar: larba modura irauten dutenez arrabio horiek
uretan segituko dute, eta horrela negua ondo igaroko dute izoztutako lakuen
ur sakonetan. Horrenbestez, esangura adaptatiboa esleitu dakioke Mendi
Harritsuetako arrabio horien neoteniari. Izatez, larben ugalketa nahikoa
arrunta izan ohi da inguruko lurreko baldintzak latzak direneko putzuetan,
batez ere putzuok iraunkor eta harrapakaribakoak baldin badira.
Inoiz egin denez, aurrekoa era ekologiko orokortuan ere esan daiteke,
gutxi gorabehera honelaxe: arrabio eta uhandre neoteniko fakultatiboen
kasuan, ur-ingurunea zenbat eta aurresankorragoa izan eta aldi berean inguruko lur-ingurunea erasokor eta antzuagoa, orduan eta metamorfosi urriagoa. Horrela, kasurako Triturus eta Ambystoma generoetako uhandre eta arrabioen populazioak neotenikoak izaten dira aipatutako mota horretako habitatetan, baina altuera txikiagoetan edo ingurune hezeagoetan espezie
berberek metamorfosi osoa jasan ohi dute.
Esandakoa oso nabarmena da Ambystoma generoko espezieetan (gogoratu
axolotea ere tartekoa dela). Izatez, baldintza latzak dituzten lurraldeetan, hala
nola, tenperatura-aldaketa bortitzak, landaredi egokiaren gabezia edo janari-eza eta hezetasun urria, orduan, neotenia agertuko da, zeren-eta, larba gisa
putzuetako uretan bizitza osoa igarotzen duten arrabioek abantaila adaptatiboa baitaukate, metamorfosia jasan eta holako toki desfaboragarrietan lehortar bihurtzen direnekin konparatuz. Jakina, aipaturiko erantzun fakultatibo
horrek zalutasun intraspezifiko ikaragarria dakarkie genero horietako espezieei, eta, zer esanik ez, abantailos suertatuko da espezie neoteniko hertsiekiko, zein metamorfosi nolmaldunekiko.
Neotenia fakultatiboaren esangura adaptatibo zuzena ikusirik, oso tentagarria da hipotetizatzea, eboluzioan anfibio urodeloen neotenia-kasu guztiak
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ingurune lehortar desfaboragarriekiko erantzun modura lortu direla: hobe
dute bizitza osorako larba modura uretan gelditzea, eragozpenez beteriko
lehorrera irtetzea baino. Hari beretik segituz, habitat akuatikoen iraupen eta
egonkortasuna (esate baterako, lurpeko ur-korronteak) babesleku etengabea
ziratekeen, eta horrenbestez, bertan bizi ziren urodeloen metamorfosirako
ahalmena desagertu egingo zen, beharbada euren ehunek hormona tiroideoekiko sentikortasuna galdu zutela-eta. Planteatutakoa korrektoa balitz, urodelo neoteniko hertsiak, Kretazeoko ingurune lehortar desfaboragarrietatik
iheska gauzatu bide ziren. Neotenia fakultatiboek, ostera, berriagoak direla
iradokitzen dute, eta, ziurrenez, Pleistozenoko klima-aldaketekiko moldapenak izan bide dira.

79 Neotenia eta eboluzioaren ikuspegi berria: heterokronia
Jakina, orain arteko autua askoz interesgarriago suertatuko zaigu, beharbada,
gizakiok ere neotenikoak izan gaitezkeela jakitean. Izan ere, konturatzen
bagara, nabari samarra da gizaki helduaren eta
txinpantzekumeen arteko antzekotasuna: geu ere,
azken batean, ugaldu egin daitezkeen larbak gara,
axolotea den bezala.
Hortaz, neotenia bidez hainbat prozesu ebolutibo azal daitezke, bai arrabioen munduan zein
gizakion inguruan. Ikus dezagun zelan.
Ikusi dugunez, garapen-erritmoari dagozkion
aldaketak eragin handikoak izaten dira arrabioen
“diseinuan”, eta larbaren eta helduaren abantail
eta desabantailek bideratzen dituztela esan daiteke ikuspegi adaptatibotik. Izatez, ezaugarri jakin
baten agerpen-unea aldatzen da espezie baten
garapenean zehar: axolotearen bizi-zikloan ugalketari dagokion unea aurreratu egin da garapenaren sekuentzia morfologikoan. Hau da, “heldutasun sexual” jazokunea lekuz mugitu da axolotearen bizi-zikloan, eta “brankien desagerpen”
jazokunea baino lehenago gertatu da.
Oro har, kidetuta dauden espezieen garapen-sekuentzietan jazokune berbera une berean gertatzen da normalean, kanon bati jarraituko balitzaio bezala. Alabaina, batzuetan jazokune jakin
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Gizakiaren neoteniazko
jatorriaren ustea gertaera
bitan oinarritu da. Batetik,
deigarria da oso pongido
gazteen (kasurako txinpantzekumeen) eta gizaki
helduen arteko antza, eta
areago, dituzten jokabidezko parekotasunak
(jakingura bizia, ikasteko
trebezia, eta abar).
Bestetik, antz horiek ezabatuz doaz pongidoen
garapenean zehar, batez
ere garunari eta barailari
doakiela. Horiek horrela,
gizakia, axolotea bezalaxe,
dagokion garapen kanonikotik urrundu den biziduna litzateke, eta beraz,
heterokroniaz sortua.
Arg. ARTXIBOKOAK
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Itsas hondoko koral
horien adarren arteko
aszidia-taldekamendua
Clavelina lepadiformis
espezieari dagokio. Ale
bakoitzak zakuto garden
baten itxura du, eta irekiune bi erakusten ditu:
bata ura sartzeko eta bestea irtetzeko. Horrela, ur-korronteak bahe moduko egitura zeharkatuko
du, eta janari-kiziak bertan iragaziko dira.
Alabaina, aszidien larbak
guztiz desberdinak dira:
zapaburu-itxurakoak eta
igerilariak. Areago, ornodunen ezaugarri nagusien
hasikinak dituzte, metamorfosian zehar ezabatzen zaizkien arren. Inoiz
proposatu izan denez,
aszidien larbak, behinola,
ornodunen arbaso ebolutiboak izan zitezkeen, eta
gertaera horretarako azalpen sinesgarria neotenia
prozesuak eskainiko
liguke.
Arg. L. DANTART

baten agerpen-unearen desplazamentu erlatiboak gerta daitezke, sekuentzia
kanonikoarekiko aurreratu edo atzeratu egiten baitira: heterokronia deritzo
gertaera-unearen aldaketa horri. Alegia, jazokuneak ez datoz bat kanonarekin. Axolotearen neotenia, zer esanik ez, heterokronia-kasu bat da, ugalketaren eta metamorfosiaren uneak aldatuta baitaude garapen-sekuentzian; izan
ere, axoloteak, behin-eta metamorfosia amaitu eta gero ugaldu beharko luke,
teorikoki behintzat.
Axolotearen neotenia, dirudienez, hormona tiroideoaren jariaketaren gainean eragiten duen P geneak kontrolatzen du, eta, seguruenez, gainerako
anfibio urodeloen kasuan ere antzerako zeozer gertatuko da. Gene erregulatzaile bakar batek, beraz, aldaketa sakonak ekarri ditu axolotearen garapen
morfologikoko jazokuneen tenporizazioan, bizi-zikloa aldatuz eta “animalia
helduaren” itxura bestelakotuz, animalia heldu berria larba antzekoa bilakatu baita, hots, pedomorfikoa. Beraz, kontura gaitezen, aldaketa genotipiko
txiki batek aldaketa fenotipiko galanta ondoriozta dezake heterokronia
bidez.
Normalean, eboluzio-prozesua azaltzeko orduan irakatsi digutenaren arabera, aldaketa genotipiko txiki askoren metaketak ekarriko luke aldaketa
fenotipiko ohargarria, horretarako denbora nahikoa emanez gero. Axolotearen adibideak erakusten duenez, ostera, heterokronia-fenomenoek, kasurako lerro hauetan azaldutako neoteniak, garrantzi ebolutibo ikaragarri handia
eduki lezakete, zeren, apurka-apurka mamitutako eboluzio astitsu eta gradualaren aldamenean, salto morfologiko azkar eta bortitzez gertaturiko beste eboluzio drastikoago bat ahalbidetzen baitute, eta beronetan ez litzateke
beharko estadio ebolutibo desberdinen arteko fenotipo bitartekaririk (eta,
nolabait, “munstro itxaropentsuak” itxuratzen dira). Hau da, heterokronia
bidez animali talde berriak ager daitezke “bat-batean” kasik. Ornodunak dira
esandakoaren adibide klasikoa. Ikus dezagun.
Ziurrenez, ornodunak arbaso ornogaberen batetik etorri dira, baina dituzten ezaugarri bereizgarriak –bizkarrezurra, nerbio-kordoi dortsala, muskulu
segmentatuak eta buztana– ez daude ornogabeen artean. Hala ere, itsasoko
aszidien larbek notokorda dute,
alegia, ornorik gabeko “bizkarrezur” primitibo biguna dute, eta
hori dela-eta aszidiak ornodunekin batera sailkatu izan dira, aszidiak guztiz “ornogabe” eta bizkarrezurrik gabekoak izan arren.
Aszidia itsas hondoan tinko bizi
da, eta bere larba, ostera, planktonean flotatuz.
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Walter Garstang-ek ondokoa proposatu zuen 1929an: lehenengo eta
behin hautespen naturalak aszidiaren larbaren higikortasuna faboratuko
zuen, sakabanakuntza-ahalmena handitzeko buztan igerilari luzeagoa gauzatuz; geroago, uretan hobeto moldatu-eta, larbaren denbora-tartea handitu egingo zen, eta, azkenik, larba bera ugaltzen hasiko zen, neotenia bidez.
Jakina, larba igerilaria ugaltzen hasi zenean, substratuko heldua desagertu
egingo zen. Axolotearen kasuan bezalaxe nolabait. Eta, zer esanik ez, larba
neoteniko hori zatekeen ornodunon arbasoa! Larba hori “munstro itxaropentsua” izan bide zen.
Alabaina, hipotesi hori ez dago frogatuta, ez baitakigu zelangoa zen orain
500 milioi urteko aszidien larba, ezta bazenik sikiera.
Heterokronian oinarritutako antzerako mekanismoak postulatu izan dira
hainbat animali talderen agerpen ebolutiboa azaltzeko. Horien artekoak lirateke, ezagunenak aipatzearren, trilobiteak, intsektuak, ornodunak azaldu
bezala, hegazti erratiteak (ostruka-eta) eta bai
hominidoak ere. Ornodunen kasuan adierazi
dugunez, oraindik ez dago hori horrela izan denik
frogatzerik, baina gero eta datu gehiago daude
hipotesi heterokronikoen alde mintzo direnak.
Gorago esan bezala, berrikuntza ebolutibo horien
iturrian mutazio txiki-txikiak egon bide ziren: gene
erregulatzaileetan gertaturiko aldaketa ñimiñoek
fenotipo zeharo berriak sortuko zituzten, eta berauek izango ziren animali talde berrien jatorria.
Aldaketa hain nabarmenak eragiten dituztenez,
erabatekoak batzuetan, mutazio horiei makromutazio esaten zaie.
Hitlerren Alemaniatik ihes joandako Richard Goldschmidt (1878-1958)
ikertzailea izan zen lehenetakoa horrelako mutazioen munta handia adierazten (1940). Haren ustez, espezieek aldaketa gradual etengabea jasaten dute
ingurunera ondo egokitzeko, baina, talde zoologiko berriak, ostera, makromutazioz sortuak dira. Zer esanik ez, makromutazio gehienak hondagarriak
izaten direla onartzen zuen, eta munstroak itxuratzen dituztela. Alabaina, lantzean behin makromutazio batek organismo berri bat bizimodu berri batera
molda zezakeen zorte on hutsez: haren hitzetan “munstro itxaropentsu” bat
gauzatuko da. Ideia horren ikuspegitik, eboluzioak munstro itxaropentsu
horien noiz-behinkako agerpenaz egiten du bidea gehienbat, eta ez aldaketa
fenotipiko txiki askoren metaketaz.
Eboluzioaren ulerkera heterodoxo hau, hots, saltazionismoa, egiazkoa izan
zein ez izan, guztiz baliagarri suertatu da biziak ibili izan duen bidea berreraikitzeko, eta bai orain arteko hainbat datu kontraesankor entelegatzeko,
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familiako aszidien larba
da. Larba hauek planktonikoak dira, eta gehienez
egun biko bizimodu igerilaria edukitzen dute. Gero,
itsas hondoan ezarri eta
metamorfosi korapilotsua
jasaten dute, erabat desberdina den heldua garatuz, aszidia, alegia. Familia
honetako aszidiek koloniak eratzen dituzte, bertako ale berriak zihilketaz
sortuz, hau da, ugalketa
asexualez. Nolanahi, era
honetako larba batek
ornodunen oinarrizko
ezaugarriak dauzka, eta,
adituen ustez, nahikoa
arrazonagarria da ornodunen jatorria izan zirela
pentsatzea, urrats ebolutibo horretarako neotenia
gertatu beharko zelarik,
ondorioz aszidia galdurik.
Arg. ARTXIBOKOA
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eta, areago oraindik, ikerketarako alor berriak irekitzeko. Izan ere, karreran
zehar irakatsi ziguten eboluzioaren eredu gradualista kolokan utzi du interpretazio berri honek.
Axolotea ez da munstro itxaropentsu bat, gainerako anfibio urodeloen
garapen-eredu kanonikotik nahikoa hurbil baitago, baina, duen neotenia
ikusgarri hori, luzaroan behaztopo, bestelako sakontasunetarako abiapuntua
izan da. Izatez, biziaren mekanismoen labirintoan aurrera egiteko lagungarri
gertatu zaigu, eta bai oraintsu urratu diren eboluzioaren ikuspegi berrietara
hurreratzeko ere.

80 Naufragioa Han Jiang ibaian

Armand Daviden sasoiko
merkantzia-jungu txinatarra. Ibaiak ziren Txinako
bide nagusiak, eta hori
dela-eta, ibaien zaintza
zen gobernuaren ardura
nagusietako bat: ibaiak
libre mantendu behar
ziren, arrozaren zerga alde
guztietatik Pekineraino
iristeko, eta beraz gosetea
ekiditeko.
Arg. ARTXIBOKOA

Behin-eta arrabioak eskuratu eta gero, Armand David ia segituan abiatu zen
Han Jiang ibaian behera, Wuhan hirirantz; izatez, 1873ko apirilaren 17an
ontziratu zen. Gizona pozik-edo zebilen, nahikoa leku eduki baitzuen bizirik
zeramatzan arrabioentzat. Hauentzako
aska handi bat eginarazi zuen, eta urez
bete. Ondo moldatu ziren arrabioak bertan, eta, Davidek dioskunez, arrainak, zizareak eta igelak jaten zituzten, baina, ez
zuten ugaztunen okelarik ikutu gura.
Arrabioak eroso egon arren, gainerako
bidazti guztientzat ia ez zegoen lekurik,
ontziko bazter guztiak emokatuta baitzeuden tabako eta arrozez batik bat. Ontzia, handia izanagatik ere, dena fardelez
koka-ahala mukurru zegoen, eta ezin zen
inon ere zutunik egon.
Bestalde, bidaiaren lehen bi herenak oso
arriskutsuak ziren, nabigazioa ur-zarratatan zehar egin behar zen, ibaiaren
bidea oztopatzen zuten granitozko harkaitzen artean. Ibaian behera, hirugarren egunean urpeko harkaitzak jo zituen ontziak, baina, ez zen hondoratu.
Ur-zarratatik ur-zarratara igaro zuten egun hori, eta bai hurrengoak ere.
Arriskuak arrisku, aroa ederra zen.
Apirilaren 22an goizean goiz hasi zuten jaitsiera. Berehalakoan sartu ziren
ur-zarrata ikaragarri bateko zurrunbiloan, baina onik atera ere bai, une apartsu horietako beldurra gorabehera. Segituan, aurrekoa baino zarrata ikaragarriago batek irentsi zuen ontzia, eta, Armand Daviden kontakizunaren ara-
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bera, lazgarriak izan ziren bogalarien oihuak, galduta aurkitu baitziren.
Alabaina, hondoa hirugarren zarratan jo zuten, ibai erdiko granitozko harkaitz baten kontra. Izatez, kolpeak ontziaren aurrealdea hondatu zuen, eta
popa beste harkaitz baten aurka jaurti zuen. Bigarren kolpe hori are eta bortitzagoa suertatu zen, halatan non, erdibitu egin baitzuen ontzia. Popako harkaitzak berak, zorionez, eutsi egin zion tarte labur batez kraskatutako ontziari, eta uraren indarrak ezin izan zuen ibaian behera eroan. Horri esker salbatu zen eskifaia.
Bitarte horretan, Armand Davidek lurreraino eraman zituen bere altxor
naturalistikoak, bilduma gehienak mela-mela eginda bazeuden ere. Nolanahi,
ibaiak irentsi egin zizkion hainbat kutxa eta baita arrabio erraldoien aska.
“Galera horiek ezin izango ditut berreskuratu”. Halaber, ontziko erdi biak
ur apartsu sakonetan galdu ziren, arean beranduago.
Eguraldi eguzkitsua dute, eta ibaibazterreko hondartzan daude, goiz
horretan bertan izandako beste naufragio bateko kideekaz batera, eguzkitan,
aldeko arropak eta gainerako jenero guztiak sikatzen, eta bai beste ontzi bat
alokatu nahian, Han Jiang ibaiaren jaitsiera lehenbailehen amaitzeko. Bertan
itxaroten daudela, Armand David konturatu egin da, zoritxarrez bere kartutxo guztiak umeldu zaizkiola eta horrenbestez ezin izango duela momentuz
ezertxo ere ehizatu.
Hurrengo egunetan ere hainbat ur-zarrataren zorabio eta arrisku biziak
aurkitu zituen Armand Davidek Han Jiang ibaian behera. Zoritxarrez ezin
ditu ireki inolaz ere hainbat bilduma-kutxa, eta galdutzat jotzen ditu, hezetasunak hondatuko baititu barruko altxorrak. Ontziz aldatu zuen behin eta
berriro. Ur-zarratak ez ezik, inguruotan piratak ere ugari samar ei ziren, eta,
noski, Armand Davidek prest eduki zituen bere eskopetak, ahal izan zuen
bezain laster, behin kartutxoak lehortutakoan. Bestalde, han eta hemen, ur-bazterreko hondartzetan hainbat eta hainbat urre-bilatzaile ikusi zituen
harea garbitzen, ibaiak zeraman urregorria eskuratu guran.
Apirilaren 30ean ibaia zabalago egin zen, mendi artetik irten eta gero.
Hortik aurrera nabigazioa lasaiagoa izan zen, baita astitsuagoa ere, kontrako
haizea eduki baitzuten ia egunero.
Han Jiang ibaian behera hogei egunez ibili ostean, Wuhan hiriaren inguruak ezagutu zituen Armand Davidek. Izan ere, berak dioskunez:
zalantzarik gabe, muino hauek dira urez gaineztatuta ikusi nituenak Sichuan-erantz abiatu
nintzenean, 1868ko amaieran, eta beti-betiko gogoratuko ditut, zeren-eta bertan jasan bainuen lehen aldiz pozoinketa-ahalegin bat, ia-ia hil ninduena eta luzaro makal eduki nauena.

Azkenean, Han Jiang ibaia Yangtze-rekin lotu zen, Wuhan hirian, eta ibai
bien bazterretan milaka ontzi zeuden ainguratuta, bi eta hiru ilaratan.
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Armand Daviden ontzia misiolari italiarren etxe aurrean
moilatu zuten. Bertan, elizgizon italiarrez gainera, frantsesak, belgiarrak eta holandesak
aurkitu zituen: europarrak!
Enkontru horrek ahantzarazi
zizkion aurreko zortzi hilabete
luzeetako isiltasun eta atsekabeak. Maiatzak 7 zuen.

Armand Daviden hirugarren bidaiaren kontakizunarekin argitaratu zen
liburutik ateratako irudi
honetan, Han Jiang ibaia
Yangtze-rekin lotzen ikus
dezakezu, Hankow hirian.
Hiri hori ez zuen erraz
ahaztuko Armand
Davidek, bertan pozoitu
egin baitzuten. Gaur
egungo mapetan Wuhan
deritzo.
Arg. K. ALTONAGA

81 Armand David hilzorian bertsolari?
Maiatzaren 8an bazkaltzera gonbidatu zuen Wuhan-go kontsul frantsesak.
Kontsuletxean nor-eta Francis Garnier tenientea topatu zuen, hain zuzen ere
Mekong ibaian gora aritu zen “espedizio zientifikoaren” burua, Armand
Daviden esanean. Gogoratu lehenago ere topo egin zutela elkarrekin David
eta Garnier-ek Xangain, artean Armand David Moupin printzerrirantz doala, eta Garnier Mekong ibaiaren espediziotik bueltan. Oraingo honetan,
antza, Garnier-ek Sichuan probintziako hegoaldea aztertu nahi zuen, eta
horretarako Armand Daviden laguntza behar zuen. Dena dela, gure ezpeletarra ez zen osasunez ondoegi aurkitzen, eta ezetza eman zion gonbitari.
Francis Garnier tenienteak, kontatu zionez, bigarren saio bat egin nahi
zuen, Tibetera hegoaldetik sartzeko. Ez dut uste espedizio hori egin zuenik,
zeren urte bereko abenduan hil baitzen Vietnamen. Izan ere, Hanoi-ko ziutadela konkistatu zuen, horretarako soilik 175 soldadu zituelarik. Handik lasterrera, baina, 1873ko abenduaren 21ean hil zuten, 30 gizonekin batera ziutadela berbera defendatzen.
Luzaro barik, Wuhan hiria utzi eta Jiujiang-era joan zen Armand David,
pentsatuz, bertan natur zientzien aurrerakadarako hainbat laginketa interesgarri egingo zituela, eta bai, aldi berean, anaia frantsesen artean aurkituko
zela ere. Izan ere, Jiujiang-go europarren laguntasun horri esker maiatzaren
20rako ederto dabil berriro ere, eta guztiz baztertu du zuzenean Xangairaino
itzultzeko ideia, inoiz burutik bueltaka eduki izan duena. Aitzitik, oso adoretuta aurkitzen da, eta uda eta udazkenaren hasiera Fujian probintziako
mugaldea lagintzen ematea bururatu zaio.
Pentsatu bezala, Jiangxi probintziaren erdialde eta hegoaldean barrena
mugitu zen, baina, zerbitzariak larriki gaixotu zitzaizkion hango sukar endemiko batzuekin. Hori zela-eta, uztailean Armand David badaezpada ez zen
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larregi atera landa-lana egitera. Dirudienez, bertako klima ez zen oso osasungarria, kontrakoa baino, eta Armand David bera ere ondoez antzean zebilen. Geroago, abuztuaren erdialdean oso txarto jarri zen, hesteetako gaitzen
bat harrapaturik, eta, hilaren amaierarako arean hobatu bazen ere, ez zen
guztiz sendatu.
Irailean atzera ere gaixotu zen, oraingo honetan sukar paludiko batez, itxuraz behintzat. Sukar bortitza eduki zuen tarteka-tarteka hilabete osoan. Dioskunez, sukarraldi horietan burura etorritako lehen pentsamendua gogoan
atxiki eta gau osoz inguru-minguru ibiltzen zitzaion. Normalean, ideia abstrakturen bat izaten zen, jira eta bira ordu luzez hausnarka edukitzen zuena.
Oso nekagarri gertatzen zitzaion: areago, azkenerako benetako oinazea izaten zen.
Batzuetan (benetan arraroa, inoiz ez baitut bertsifikazioaren –versification– artea maite
izan), errimatzeko gogo eutsiezinak hartzen nau, eta bertso-sorta luzeak –longues tirades de
vers– ontzen ditut, nahiz eta ez ditudan hitzez esaten.

Armand Davidek “bertsifikazio” idatzi du frantsesez. Alabaina, berba
horrek zer esan gura ote du: beharbada, Armand David bertsolari bihurtzen
zela eldarnioetan? Oraingoz ez dugu aipamenean sakonduko; aurrerago
jorratuko dugu Armand Daviden euskalduntasunaren kontua.
Irailaren amaieran Fujian probintziarantz abiatu zen, baina, oso makal
zihoan. Izterretan erreumatismoa eta ikusmena lausotuta, Armand Davidek
zerbitzari bat zeukan alboan momentu oro, oreka galduz gero lagun zezan.
Ibilaldia aurrera, Armand David gero eta ahituago zegoen, halatan non, azkenean zerbitzariek atoian eraman baitzuten gerritik soka batez lotuta. Horrelaxe iritsi zen Koatén zeritzon mendi-herrixkara, urriaren 8an.
Kinina hartu arren, Armand David ez zen osatu, eta ezin izan zituen sukarra eta erreumatismoa aldetik kendu. Hala ere, ehiztariek mota guztietako
patariak eraman zizkioten, Fujian probintziako mendi haiek bizidunez ezinago joriak baitziren.
Hango joritasuna gorabehera, Armand David gero eta okerrago aurkitzen
da, eta urriaren amaieran bularraldea ere hartuta dauka, oso larriki. Eguna
joan, eguna etorri, gure ezpeletarraren osasunak hoberantz barik txarrerantz
egin du: eztulak ez dio uzten arnasa hartzen, sutan dago sukarraren sukarraz,
buruko min ikaragarria du, eta argitasuna galduta. Armand Daviden ahulezia
erabatekoa da, eta horrenbestez, hilzorian, azaroaren 10eko arratsean oleazio
santua eman zion aita Calunga dominiko asturiarrak.
Agonia-egoera hiru orduz luzatu zen. Ia-ia hilda zegoen, baina hari mehe-mehe batek estekatu zuen bizion munduagaz. Hamar egun behar izan
zituen, ohetik altxatu eta eguneroko meza esateko.
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82 Dilubioaren lekukoa

Johann Scheuchzer suitzarrak 1725ean jaso zuen,
Oeningen-go harrobitik
bidali zioten eskeleto fosila. Izatez, Scheuchzer-ek
luzaroan bilatu izan zituen
gizakien fosilak, Bibliaren
egia frogatu ahal izateko.
Eskeletoaren azterketaren
ostean, 1726an
Dilubioaren froga errefusezintzat jo zuen:
Uholdean hildako pekatari urrikalgarri baten fosila
zen. Homo diluvii testis
izendatu zuen, alegia,
Dilubioaren lekukoa.
Gerora arrabio erraldoi
baten fosila dela
frogatu da.
Arg. ARTXIBOKOA

Hamazortzigarren mendearen hasieran gailentzen ari zen ustearen arabera,
fosilak dilubio aurreko biziaren aztarnak dira; mundu osoan zehar gertatu
uholdeak ehortziko zituen. Jakina, ikuspegi horretatik fosilak egokiro doitu
zitzaizkion eskritura santuen letrari. Ildo horretan kokatu behar da, 1695ean
argitaratu zen Essay toward a Natural History of the Earth John Woodward-en
liburua. John Woodward-en hipotesiaren arabera, fosilak dilubioaren lekukoak dirateke, eta izan ere, gertaera horren benetakotasunaren frogatzat jo
daitezke, bai erlijioaren aldetik eta bai zientziaren aldetik ere.
Kontu horiek horrela ulertu behar direla gogotsuen defendatu zutenen
artean, Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) mediku suitzarra dugu.
Utrecht-eko unibertsitatean ikasi eta gero, Zürich-eko medikua izan zen
1694tik aurrera. Nahiz eta orduko denboretan Alpeak mendi arriskutsu, basati eta interesbakotzat jotzen ziren, Scheuchzer-ek hainbat txango egin zituen
hango xendretatik, eta, Suitzako geografiaren ezagutzan sakontzeaz landa,
makina bat fosil bildu zituen. Nolanahi, hasiera batean Scheuchzer-ek ez
zuen uste fosilek jatorri organikorik eduki zezaketenik.
Alabaina, Scheuchzer-ek iritzia erabat aldatu zuen, arestian aipaturiko
John Woodward-en liburua irakurri zuenean. Areago, Scheuchzer-ek ingelesetik latinera itzuli zuen Woodward-en obra: argi dagoenez, orduko denboretan ingelesa ez zen nazioarteko zientzi hizkuntza, eta ingelesez argitaratutako idazlan interesgarriak itzuli beharrean aurkitzen ziren. Latina eta frantsesa ziren orduko zientzi hizkuntza nagusiak.
Woodward-en ideien argira, bestelakotu egin zen, Scheuchzer-ek bildu
zuen fosil-bilduma galanta. Fosilak produktu mineralogiko hutsak izatetik,
dilubioan zeharreko sedimentuetan ehortzitako bizidunak izatera pasatu ziren
Scheuchzer-en gogoan, eta, beraz, Bibliak kontatutako jazokuneen bermea zirela begitandu
zitzaion. Areago, 1725ean iritsi zen bere eskuetaraino, Oeningen-go kare-harrizko harrobi
famatutik bidali zioten eskeletoa. Fosila artoski
aztertu ostean, gizaki batena zela deliberatu zuen.
Scheuchzer-en ustean, gizaki horren fosilak frogatzen zuen beste ezerk baino indartsuago dilubioaren egiatasuna, izatez, dilubioaren lekuko
zuzena eta baita biktima baitzen. Homo diluvii testis izena jarri zion fosilari. Scheuchzer-ek ez
zituen bere garaikide guztiak konbentzitu. Kasurako, 1758an Johannes Gessner-ek fosila ezin
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zela gizaki batena izan ikusi zuen; silurotzat jo zuen. Era berean, Peter Camber-ek tamaina handiko muskerra zela pentsatu zuen.
Fosila, azkenik, Georges Cuvier paleontologo ospetsuak aztertu zuen XIX.
mendeko hasieran, eta, adi!, arrabio erraldoi batena zela ondorioztatu zuen.
Urte batzuk geroago, 1829an, von Siebold-ek aurkitu zuen arrabio erraldoi
bat bizirik Japonian, baina, istorio hori dagoenekoz kontatu dugu gorago.
“Dilubioaren giza lekukoaren” izen zientifiko gaurkotua Andrias scheuchzeri
dugu, eta konturatu garenez, Txina eta Japoniako arrabio erraldoien genero
berean inkludituta sailkatzen da, Andrias generoan alegia, hiru espezieen arteko ahaidetasun estua adieraziz.
Armand Davidek ere 1888rako bazekien oso kidetuta zeudela, Txinako,
Japoniako eta Oeningen-go harrobiko arrabio erraldoiak.

83 Esploradore nekatuaren azken ibilaldiak
Armand Davidek abenduaren 1ean hasi zuen itzulera-ibilaldia, oso makal
egon arren. “Ahalegin heroikoa” izan zen, zeren, batere indar barik ibiltzeaz
gainera, hezur-giltzetako oinaze mina baitzeukan, belaunetan batez ere,
karranpak eta guzti. Halaber, hesteak dantzan zebilzkion, eta, areago, sudurretik zizare helmintea kanporatu zitzaion. Armand Daviden gaitz-zerrenda
luzeagoa da: forunkuluak, hemorroideak, sukarra tarteka, eta kroniko bihurtu zaion eztul sakona.
Xangairaino itzuli nahi du lehenbailehen, eta, berriro lurralde osasuntsuagoetan ibiltzean, bidean sendatuko dela uste du. Xangaitik Zhejiang-era
joateko asmoa du, eta urtaro bat eman bertako itsasoa arakatuz. Gero, handik Filipinetara joatea gurako luke, urtebetez irla horietako altxor naturalak
lagintzeko. Eta amaitutakoan, orduan bai!, Frantziara bueltatu, baina Japonia
eta Amerikatik pasatuz.
Artean gaixorik zebilen. Hala ere, pozik aurkitzen zen ekialdeko Jiangxi-n
eta Fujian-go mendietan bildutako bizidunekaz. Soilik ugaztunen kopurua
35-40 espezie artean zegoen, eta eurotako batzuk zientziarako berriak ziren.
Era berean, hainbat espezie berri batu zituen bestelako taldeetan ere, hala
nola, hegaztietan, anfibioetan eta intsektuetan.
1874ko otsailaren 1ean iritsi zen Jiujiang-era. Bertan hilabete t’erdiz geratu zen egoitza episkopalean, zeren, klima osasuntsua izateaz gainera, Shearer
jaun mediku ingelesak jagon baitzuen, eta bazeukan indarberritu egingo zelakoa. Alabaina, Armand Daviden osasunak ez zuen hoberantz egin: sukarra
tarteka-tarteka etortzen zitzaion, eztula ere menderagaitza zen, eta asma-krisialdi oso gogorrak pairatzen zituen. Jiujiang-go egonaldi horretan kontura-
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Argazkikoa Armand
David dugu, Aljerian
1877an, ibilaldietako
nekeak ahuldurik: begi
horien akidura!
esploradore nekatu batek
zer ikus lezake
tristeziaren metro kuadratu baten mugetan
(...)
ikus lezazke egun berreskura-ezin guzti horiek
txori imajinarioen saldoak
lez pa(u)satzen
B. Atxaga
Arg. ARTXIBOKOA

tu zen Txinan ez zela osatuko, eta horrenbestez, martxoaren 14an Xangairantz ontziratu zen, handik segituan Europara itzultzeko.
Xangain apirilaren 3an igon zuen Sindh ontzian, eta maiatzeko 15ean moilatu zen Marseillan, arazobako itsasaldi baten ostean.
Armand Daviden osasuna guztiz higatuta
zegoen, eta medikuak aginduta Aljeriara
bidali zuten, atseden hartzeko. Egonaldi
horren ostean, Parisen kokatu zen, lazaristen etxe nagusian, eta bertan natur zientziak irakatsi zituen, eta bai natur zientziazko museo bat eratu ere, horretarako, mundu zabalean zeuzkan ezagunen ekarpenak
baliatuz. Bizitzaren bolada heroikoa bukatuta, Armand Daviden aldi lasai eta, nolabait, kolorebakoa hasi zen.
Nolanahi ere, ez ziren eragingarriak faltatu haren bizitza grisa lantzean behin kolorez zipristintzeko. Behin honezkero hanhemenka aipatuta utzi ditugunak aparte,
esate baterako 1875ean Parisko Geografiaelkarteak urrezko domina eman zion
Armand Davidi, Txinako ibilaldiak zirela-eta. Halaber, 1881ean Tunisia korritu zuen naturalista gisa, eta 1883ko abuztuan Konstantinoplan ibili zen. Frantziako gobernuak ere Ohorezko Legioa
opetsi zion hiruzpalau biderrez, baina, Armand Davidek errefusatu egin zuen;
azkenik, 1896an bidali egin zioten, besterik gabe.
Armand David 1900.eko azaroaren 10ean hil zen, Parisen, lazaristen etxe
nagusian. Goian bego esploradore nekatua.
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84 Vrai basque
Egin zituen, bai, hiru esplorazio-bidaiak Txinan barrena, eta osasuna guztiz
higatuta itzuli zen Frantziara. Orrialdeotan zehar han eta hemen aipatu
dugunez, otso, ezpara eta kapar nahiz bidelapur, matxino, pirata eta horrelakoez gainera, edota erreumatismo, tifus, disenteria eta malariaz gaixotu zen
aldiez gain, adi!, pozoitu ere egin zioten tea, eta, antza, ez behin bakarrik.
Izan ere, azken ibilaldiaren atzeneko partean hain txarto paratu zen, oleazio
santua eman ziotela, hilzorian. Denetarik pairatu zuen, beraz. Hiriart-Urrutiren berbakaz esateko:
Nork daki, hiru aldi hoitan zenbat neke, izerdi, gose eta egarri, zenbat barneko goihendura jasan duken han, jendaki arrotz eta askotan etsai heien artean? Entzun dugu ere bertze
orduz, hangoek gaixtakeriaz pozoindaturik hil-hurran etorri zela behin gibelerat. Berak holako guti aipatzen zuen, ez nahiz eiki bere buruaz mintzatu.

Egia da. Armand Daviden idazlanek ezer gutxi dioskute bere buruaz eta
kolkoan darabilenaz, eta bidaia-egunkariak irakurriz ez dago jakiterik bere
barruko bozkario edota bihozminez. Areago, Baionako aitabitxiari bidalitako gutunetan ere ez dugu berbatsuago ikusiko, ez ditu barru-barrukoak
agertuko, eta, kasurako, harrapatu ezin izan dituen arrain eder batzuk ikusi
dituelarik, Miarritzeko harkaitz apartsuen gomutak une labur batez sortu
dion herrimina (= un moment de petite nostalgie) aitortzea, indiskrezioa izan
dela begitandu zaio. Horrelako zenbat une edukiko zituen Txinako hamabi
urteetan!
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Argazki honetan berrogeita hamasei urteko
Armand David dugu, lazaristen Parisko egoitzan
bizi dela. Gizon isila,
Hiriart-Urrutiren esanean.
Davidek berak honelaxe
zioskun hirugarren bidaiko kontakizunean:
"Eguraldi txarrak edo gaixotasunek aterian egoten
derrigortzen zaituztenean,
gogoa bere baitan biltzen
da, eta inguruko guztiaren
behatzaile zorrotz bihurtzen da. Orobat, luma
eskuan duenak bere
bakarkako gogoetetan
sobera gai aurkituko du
makina bat paper-orri
belzteko... Nik neuk, aitzitik, nire patariei eta istorio
hits eta monotono honi
doakiena jasoko dut
soil-soilik, egunkari
honetan..."
Arg. ARTXIBOKOA

Baina, Armand Daviden ahotik edota lumatik
kanporatu ez zena, Asiako lurralde haietan ibilitako beste zenbaitek adierazi zuten, zelan edo
halan, eta barrena hustean urruntasunak eragindako sentimendua dager. Kasurako, Yunnan
aldean misionista zebilen Jean Pierra Oxibar
zuberotarrak, apal-apal, honelaxe ireki zigun
bere barrua Gure Herria aldizkarian:
Lehenik behar deiziet erran zer gaintitarik horra zaizien
entzuten duzien botztto hau. Ez segur baratze athetik.
Hurruntchago dit ene egongia, eta hamar ourthe horietan
eniz gogoz baizik ebilten ahal haboro Euskal-Herriko bazterretan.

Uste izatekoa da gure ezpeletarra ere “gogoz” hegaldatuko zela Euskal
Herriko bazterretan, umetako paisaia afektiboan, eta “nostalgia ttipiko uneak” sarri oldartuko zitzaizkiola, ez bakarrik behin edo birritan. Gainera, Jose
Saramagok ederto azaldu digunez, “uneak beti dira asko, segundoak gutxi
izanik ere”.
Bide beretik, urte luzeetan Indotxina aldean ibili zen Durisburu misionista bezkoiztarrak ondoko erara azaldu du eskutitzen etorrera:
Etcheko berrien irakurtzen hasi ginen lehenik hurrupaka. Hain gocho da urrun denean
aita, amatto eta etcheko guzien berrien ukhaitea!

Hurrupaka, hain goxo da-eta! Armand Davidek, baina, ez du horrelakorik
esplizitatu, eta horrenbestez, sorterriaren mina inplizituki doala pentsatu
beharko dugu. Bi minutuero herrimina? Nolanahi, ele alfer gutxiko gizon
isila izanda ere, zehatz-mehatz azaldu zigun, zerk egin zuen gai, Txinako
neke guzti-guztiak jasan ahal izateko. Ba, ikusi zerk:
C’est bien cette première éducation de vrai basque qui m’a rendu capable d’exécuter ces
énormes voyages à pied, qui comptent par milliers de lieues!

Horixe diosku 1888ko idazlanean. Antza, txiki-txikitatik hasita ibilaldi
luzeak egiten zituen aitagaz batera, eta laster ikusiko dugu morrosko galanta eginda, bere “nazionalitateari” (ma nationalité) dagokionez. Baina, vrai basque gisara, hau da, benetako euskaldun modura altxatua izan dela dioskunean, ziurrenez, gorputz zalu eta gihartsu baten jabe bihurtzea baino zerbait
gehiago adierazi nahi du Armand Davidek. Txinako bidaietako oztopo eta
zailtasun guztiak gainditu ahal izateko, ez zen nahikoa gizon sasoiko eta
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indartsua izatea, ezpada gizon izukaitz errimea. Vrai basque dioskunean, izaeraz ari da Armand David, izateko moduaz, eta ez kristauaren plantaz.
Alabaina, zer da hori? Zelan ulertu behar dugu vrai basque hori?

85 Egiazko euskalduna, eguzkiz eguzki euskaraz
pentsatzen duena da?
Hemeretzigarren mendean, Manex Goihenetxek azaldu duenez, Ipar Euskal
Herriko gune zokoratuenetaraino iritsi zen kanpotik zetorren berrikuntzen
haizea. Iparraldeak aldaketa handiak jasan zituen bai gizarteari, bai ekonomiari begira. Baserrietako industria zaharrak, ehungintzari edo olagintzari
lotuak, desegin egin ziren. Itsas hegiaren lehen hiritartzea 1856-76 tartean
koka daiteke, gero mendea amaitu arte garatuz joan zena: Miarritzeko jendetza 132%z emendatu zen. Ber denboran barnealdea hustuz joan zen. Trenbidea ere barruraino sartu zen: 1884an Donapaleun, 1887an Maulen, 1899an
Donibane Garazin.
Horien guztien ondorioz, kultura zaharreko Euskal Herria mundu berri
baten aitzinean aurkitu zen: hiria, hiritako bizimolde berriak, lantegiak, langileria, ideia berriak. Jakina, euskaldungoa ohiko gizarteari lotuta agertuko
da, baserriko gizarteari. Goihenetxek adierazi bezala, egiazko euskalduna lurzale baizik ez zitekeen izan.
Esan gabe doa, kultura zaharreko Euskal Herriak ez du etsiko datozkion
aldaketen aurrean, eta bere baitan bilduko da. Horrenbestez, bere burua
defendatu nahian, betiko balioak defendatuko ditu. Hori dela-eta, orduko
literaturan “jarrera defentsiboak” ikus daitezke
nahikoa argiro idazle askorengan. Eta jarrera defentsibo horiek tipifikatu egin dute euskaldun
onaren modelo identitarioa, nahikoa erraz
aurreikus zitekeen prototipoa zirriborratuz. Ziurrenez, modelo identitario horren ildoan bilatu
beharko genuke Armand Daviden vrai basque
horren esangura.
Izatez, euskaldun onaren irudia autore askok
erabili dute, eta, antropologiak euskaldunaren
fisionomia tipikoa-edo euskaldunak matxinsalto-aurpegia duela esanez zehaztu zuen neurri
berean, literaturak ere euskaldunaren izaeraren
estereotipoa papereratu zuen. Gauzak ondoen
adibideekin ulertzen direnez, ikusi esaterako
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Mixel Elizanburu Errekart
baxenabartarra Heletan
jaio zen 1826an. Baionan
egin zituen ikasketak, lasalletarrekin, eta geroago
ordena horretan sartu
zen. Frantziako Tolosan
eta Akizen ikasita, 1848az
geroztik Hazparneko ikastetxeko zuzendaria izan
zen, eta bertan hil zen
1895ean. Irakaskuntzan
aritzeaz aparte, bizpahiru
liburu idatzi zituen:
Lehenagoko Eskualdunak
zer ziren, Frantziako hirur
Errepubliken ixtorioa
laburzki, Joanes Bautista
dohatsuaren bizia. Mixel
Elizanburu errepublikaren
guztiz kontrakoa
izan zen.
Arg. AZKUE BIBLIOTEKA
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Mixel Elizanburuk zelan erretratatu zuen euskaldun egiazkoa, 1889an kaleratutako Lehenagoko eskualdunak zer ziren liburuan:
Martin-Gazte aski ezagutu dut, eta bethi iduritu zaut zela egiazko Eskualduna. Bada, orok
badakigu net ongi:
1.gorik, Eskualduna egundainotik izan da Erlijione sainduari bihotzez atxikia;
2.gorik, Eskualdun egiazkoak fedearekin ditu erakusten badituela egiazko berthuteak;
3.gorik, Eskualdun egiazkoaren ahotik ez da atheratzen ez solasik, edo elherik nihor ahalga edo gorri dezaketenik;
4.gorik, Eskualdun egiazkoa, Jainkoari lehenik eta gero gizoner bethi leial da egoiten;
5.gorik, Eskualdun egiazkoa, bere hitzetan, bere agintzetan ez da nola nahi kanbiatzen;
6.gorik, Eskualdun egiazkoak lana maite du, eta behinere ez du utziko biharamunerat
egun egin dezakena;
7.gorik, Eskualdun egiazkoari arruntki bizitzea lakhet zako, baitaki luzaz bizitzeko segretuetarik bat hura dela;
8.gorik, Eskualdun egiazkoak gastu alferrik ez du egiten, ez janean, ez beztimendetan, ez
eta etxeko hatu edo mubletan;
9.gorik, Eskualdun egiazkoak bertzen ohorea ez lezake deusetan kolpa. Ez da ere bertzen
egitekoetan behar gabe sartzen;
10.gorik, Eskualdun egiazkoa bethi ekharria da bertzeri atsegin egitera, eta guziz erromesen laguntzera;
11.gorik, Eskualdun egiazkoari ez zako aski bera ona izatea; nahi du, hartaz denaz bezenbatean, bertzeak ere onak izan diten;
12.gorik, Eskualdun egiazko bati, denean holakoa, aise lakhet zaio, Martin-Gazte zenari
bezala, irri egitea eta egin-araztea.

Mixel Elizanbururen hamabi puntuko “dekalogo” horrek, osoa izateko,
bakarrik falta du esatea, euskaldun guztiek pelota-jokoa maite dutela eta abarkak janzten dituztela. Eta euskaldun izatearen zolaraino iristeko, beharbada,
Zubiri-Manezaundik adierazi zuena gehitu beharko genuke: “Eskualduna ez
ditake eskualdun izan ez balu phertsularientzat dien amodio suharra”. Zernahi gisaz ere, beste behenafar batek, Jean Barbierrek, laburrago baina indartsuago irudikatu zuen prototipo bera, Supazter xokoan liburu ezagunean,
1924an:
Eta zerk egiten du Eskualduna zinezko Eskualdun? Elizak, Etxeak, Hil-Herriak, Mintzairak. Horietan datza Eskualdun arima guzia.
Begira... Elizan, Etxean, Hil-Herrietan hartu guzia: sinheste, errespetu, Jainkoaren beldur eta amodio. Horietarik deusik ez erain sekulan arrotzaren aintzinean eta haren beldurrez.
Bainan, begira oroz gainetik gure mintzaira, Eskuara; eta Eskuarak gu gaitu begiraturen,
pareta hazkarrenak soldadoa egiten duen baino hobeki.

Zinezko euskaldunaren arima, horrenbestez, lau key word, lau “gako hitz”
horietaraino zedarritu du Barbierrek, pasarte klasiko horretan. Baina, oroz
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gainetik mintzairak egiten du zinezko euskalduna,
edo behintzat orduko giro horretan horrelaxe onartzen zuten, dirudienez. Gure harirako, asumitu
egingo dugu Armand David ere gogaide zela giro
horretan, eta beraz, bere pentsaeran vrai basque izateak euskalduna izatea esan gura duela, izan ere, ez
baitakigu berak euskara zenbatetaraino menderatzen zuen.
Barbierren lau hitzeko formula laburra eta egokia
izanagatik, badago hoberik, denok dakigun bezalaxe: “Euskalduna, fededuna”. Nekez adieraz daiteke
gehiago, horren gutxi esanez; errefraua-edo dugu. Jakina, Barbierrek ere ezagutzen du berba biko formula hori, eta, nolabait, bereari indarra emateko erabili zuen: “Eskuara gabe, Eskualduna ez duk, errexki bederen, fededuna.”
Azken horretan, baina, badago oso eztabaidagarria izan daitekeen puntu
bat, eta, hori, Barbierren ikuspegitik bertatik abiatuta. Hots, euskara barik
ba al dago euskaldunik? Ez dago, behintzat, zinezko euskaldunik, baldin-eta
oroz gainetik mintzairak egiten badu holakoa dena. Holakoa ez denean, euskaldun motza izango da. Edo, gordinkiago, erdalduna izango al da, besterik
gabe? Nolanahi, zenbat eta gordinago are eta egiago Barbierren esaldiaren
azken partea: “...ez duk, errexki bederen, fededuna”. Alegia, erdaldunen artean ez da erraza fededuna izatea.
Arestian esan dugunez, euskaldun onaren modelo identitarioa jarrera
defentsibo baten baitan dago kokatuta. Euskalduna jende arrotzen ohitura
errebes eta galgarrietatik babestu behar da, fedean irmo manten dadin, edota, beste era batera adieraziz, kultura zaharreko Euskal Herriak bizirik iraun
dezan. Eta, ildo horretatik, euskara ideia berrien kontrako “hesia” izatea
gurako dute askok eta askok. Adibidez, berriro gogoraraziko dugu Jean Barbierren pasarteko azken zatia: “...begira oroz
gainetik gure mintzaira, Eskuara; eta Eskuarak gu gaituko begiraturen, pareta hazkarrenak soldadoa egiten duen baino ere hobeki”
(geuk azpimarratua).
Beste adibide bat ekartzeko, lehenago ere
aipatu izan dugun Eusebio Bengoa Akordagoitiarena (1873-1952) jarriko dugu ondoan:
“Euskaldunak –esango nuke– gorde egizue zeuen
Euskera zaarra; itxi erdera-gogoa, ta biurtu zeuen
biotza Euskera kutunagana. Erderea da zuen kaltegarria.” Uste dozue eztiñodala benetan? Begira Biz-

Enrike Zubiri-Manezaundi
(1867-1943) Luzaiden jaio
zen, eta Donibane-Garazin eman zituen
haurtzaroko lehen urteak.
Pintura ikasi zuen
Madrilen eta Parisen.
Pintore bikaina, garaiko
korronte artistikoetatik at
ibili zen beti. Iruñan irakaslea izan zen luzaro.
Euskaraz hainbat artikulu
idatzi zituen La Voz de
Navarran, El Dían eta
Eskualdunan, Manezaundi
ezizenaz sinatuz.
Arg. ARGIA

Jean Barbier (1875-1931)
Donibane-Garazin jaio
zen, eta 1898an apaiztu.
Larresoron irakasle eta
Baionako katedralean
bikario izan ondoren,
1913an Senpereko erretore izendatu zuten. Gure
Herria aldizkariaren sortzaileetako bat izan zen,
eta bai Eskualdunaren lankidea. Besteak beste,
Supazter xokoan ipuin-bilduma, Piarres tomo
biko eleberria eta Nere
kantuak argitaratu zituen.
Arg. ARGIA
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kaian bertan zeintzuk direan onenak, euskaldunak ala erdaldunak.
Euskalerriko umeak, euskerea galdu daitenean, erdaldunak baizen gaiztuak izango dira,
erdereagaz gaiztakeria sartuko jakeelako. (...)
Ea bada, euskaldun neure erritar maiteak... itxi erderea ta eutsi euskereari. (...)
Gorde ba, gorde euskaldunak, zuen euskera garbi garbia: berak zeuek gorde zaizen arrizku askotatik.

Autore bizkaitar horrek Txinako misioetan hogeita bi urte eman zituen,
1902tik aurrera. Kontura gaitezkeenez, oso urruti joanagatik ere, Akordagoitiak, supazter xokoan gelditutako Barbierrengan ikusi dugun jarrera defentsibo berbera erakutsi zuen. Eta hori Hego Euskal Herriko kume batek: aldeak alde, Bidasoatik gora eta behera antzeko fenomenoa aurkituko dugu.
Dirudienez, Jean Pierre Arbelbide Hazparneko misionisten buruzagi
behenafarra izan da hesiaren irudiaren sortzailea, edo behintzat beraxe da
gehien aipatzen dena:
Gure mintzayak badu oraino bertze dohain eta probetchu bat.
Nola hesi hazkarra ogi-landaren edo mahastiaren inguruan, hala-hala dago gure mintzaya Eskual-herriaren eremuetan. Sineste zuzen, bizimolde on eta gure ohitura zahar guziak
zaintzen eta tieso atchikitzen ditu; bainan bazterretako gezurkeria, egite makhur, aztura
arrotz eta gachtoak urruntzen ditu.
Gure Eskuarak dirudi ibaya eder eta aberats bat: ez darabila gutartean ur garbirik baizen;
arimetarat hedatzen ditu irakaspen eta argi frango, bainan ez tzarrik, ezen, Jainkoari esker,
liburu gachtorik ez dugu gure Eskuaran, hoberenetarik dire guziak.

Horrelaxe mintzo zaigu Igandea edo Jaunaren Eguna, Meza-Bezperen othoitzekin 1895eko bere liburuaren aitzinsolasean. Zer esanik ez, irakurri dugun
pasartea bera bakarrik ezagututa eta darabilgun testuinguruan kokatuta, itxikeriaren epitomea dela pentsa dezakegu: euskarak isolatuko du Euskal Herria
arrisku guztiez jositako munduarekiko. Soilik euskaraz egiten duen populua
egongo da salburik; beraz, ba, manten dezagun herria bere inozentzian, ezjakintasunak balio zaharrak iraunaraziko baititu. Nolabait, fanatismoak euskaraz
egiten du, Frantziako Iraultzaren denboran Barrère iraultzaileak esan zuenez.
Dena dela, kontuz ibili behar dugu, gauzak ez dira-eta diruditena. Arbelbideren itxikeria hori ez da horrenbesterainokoa, edo, gutxienez, ez da erabatekoa lortu nahi duen isolamendua, zeren-eta, oraintxe bertantxe irakurriko dugunez, aitzinsolaseko hurrengo pasartean ondokoa erantsi baitzuen:
Zer arren, ez othe dugu erdararik ikhasi behar? Bai, bai, ikhasi behar dire erdarak, eta
ikhasi ahalik eta hobekienik, eta guziz gure erresuma maite huntako mintzaya frantsesa.
Bainan oroz gainetik Eskuara dezagun ikhas, mintza, irakur, osoki ezagut. Eskuaraz gaitezin elhesta ala etcheko jendeen artean, ala, herriko adiskide eta lagunekin, bai eta herriz
kampo ere, hitz batez non-nahi, eskualdunekin garen ber.
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Jakina, aurreko pasartea irakurritakoan ez du ematen jarrera hain itxia
zenik, ezta gutxiago ere! Gainera, euskalduntasun-mota horregaz batera Iparraldeko autoreen artean nolabaiteko erregionalismoa dago. Horixe da,
behintzat, Piarres Lafitteren ustea Barbierren gainean: il considérait le régionalisme comme une sauvegarde pour la patrie et pour la foi. Eta Barbier, izan ere,
munduko lehen gerlaren ondotik zabaldu zen frantses nazionalismoaren suspertzaile bilakatu zen, Goihenetxek dioskunez. Gesu batean itzuliko gara
ideia horretara.

86 Armand Daviden lehen urteak eta Euskal Herriaren
odolustea
Daranatzen datu biografikoen arabera, Armand David, hots, Jean-Pierre-Armand David Haltsuet Ezpeletako Bergara etxean jaio zen, 1826ko irailaren zazpian. Sasoi horretan 1250 lagun bizi ziren Ezpeletako udalerrian; gaur
egun 1700 inguru.
Aita, Fructueux-Dominique-Génie David, Itsasuko Peruskienea etxean jaio
zen, 1787an; gerora, Ezpeletako medikua izan zen, eta bai auzapeza ere.
Beronen aita, hau da, Armanden
aitaita, Louis David dugu, izatez
Baionako merkataria, Moneta jauregiko prokuradorea eta Erregearen kontseilaria izan zena. 1780an
Gracianne
Perusquy-rekin
ezkondu zen Itsasura; berori, Dominique Perusquy mediku poloniarraren eta Gracianne Elizondoren alaba premua zen. Azkenik,
Louis David berraitona Jeanne
Noguès-ekin esposatu zen.
Bestalde, Armand Daviden
ama Baionako Rosalie Haltsuet
izan zen. Ez dut berorren familiaren gaineko inolako xehetasunik
eskuratu, salbu-eta Armanden
aitabitxia Armand Haltsuet Baionako merkataria izan zela, hau da,
ziurrenez amaren neba eta gure
protagonistaren osaba.
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Ezpeletako Bergara etxea:
bertan jaio zen Armand
David 1826an. Ezpeletako
piper ospetsuez gainera,
ikusi ate alboan Daviden
omenez ezarritako plaka.
Bere arrebaren etxean,
Ezpeletan ere, labe gainean ondoko inskripzioa
zegoen:
Nahi baduzu
bici luceki
ez nezazula
sobera aki
Arg. K. ALTONAGA
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Jean Martin Hiribarren
Azkainen jaio zen
1810ean, eta tetanoak hil
zuen Baionan, 1866an.
Urruña eta Bardozeko
erretorea izan eta gero,
Baionako kalonjea izendatu zuten 1865ean.
Eskaldunak poema da
bere idazlanik famatuena:
erudizio handiko liburu
horretan hainbat datu
daude, ohitura, joko, pertsonaia eta abarren gainean. Urte berean, 1853an
alegia, Montebideoko
berriak argitaratu zuen,
eta 1858an Eskaraz egia.
Arg. AZKUE BIBLIOTEKA

Armand Davidek anaia bi eta arreba bat eduki zituen. Joseph, Ezpeletako
medikua eta auzapeza, Louis, Hazparneko botikaria, eta Léonce, Ezpeletan
ezkondu zena.
Hirurogeita bi urteko Armand Davidek dioskunez, aitak sorrarazi zion
naturzaletasuna, “piztia, hegaztia edota lorea den orotara emana”. Oso txikitatik harekin batera auzorik auzo leku guztietara joaten zen gaixoak ikustera, eta joan-etorriotan aitarekin solastatuz izadiko kontu guztiekaz zaletu zen,
edo, areago, grinatu egin zen. Eta, ikusi dugunez, haur-denborako jaidura
kristalizatu egin zen gerora.
Nolanahi, eskerroneko semearen oroitzapenetik
harantz dago aitaren figura, eta, izan ere, Jean Martin Hiribarrenen Eskaldunak poema luzean ondoko eran dago aipatuta medikuaren gaitasuna:
Gaitzak etsai handi du David mirikua
guzien arabera hainisko aitua;
munduak badu gizon mota orotarik,
yende xeheak guti holako aitarik;
salbaia konbertitzen seme zaio eman,
munduko on guzia ikusiz ariman.

Poema luze-luze hau argitaratu zenerako, alegia, 1853rako, Armand Daviden aitaren mediku onaren ospea (“hainisko a[d]itua”) nahikoa zabalduta
egongo zen orduko Lapurdin, baina, horrez gainera Hiribarrenek ondoren
zeharka damaigun Armanden berria predikzio hutsa da ia-ia, 1850ean apaiztu baitzen, geroago aipatuko dugunez. Hiribarrenen Eskaldunak argitaratu
zenean kasik hamar urte falta ziren, Armand David Txinako salbaien
konbertitzera joateko.
Lehenengo jaunartzearen ostetik, Armand David Larresoroko seminario
txikian sartu zuten ikasle, baina barneko ikasle laiko gisa. Bertan aritu zen
1840-46 tartean, hau da, hamalau urterekin hasi eta hogeirekin irten. Ikasturte horietan zehar hainbat alor landu behar izan zituen, orduko ikasketa-programa oso zabala baitzen: hizkuntza klasikoak, historia, geografia, matematika, espainola, ingelesa, italiera, arkeologia, agronomia, botanika, konkiliologia, entomologia eta ornitologia. Edozelan ere, eskola horiek bideratu
zuten eta apaindu, etxetik bertatik eramandako bokazio zientifikoa.
Larresoroko seminarioa Joanes Dagerrek sortu zuen 1733an, bertako
herritarren laguntzarekin. Helburu nagusi bi zituen, alegia, apaizak formatzea
eta herriko eta Iparralde osoko haurren eskolatzea. Frantziako Iraultzaren
sasoian Estatuak itxi egin zuen, baina, 1820tik aurrera berriro ere zabalduko
da, eta XIX. mendean fama handia ukanen du ikastetxe bezala, bertatik ate-
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rako baitira Iparraldeko orduko kargudun gehienak. Halaber, Larresoroko
seminarioa sarritan euskalduntasunaren aterpea bailitzen aipatu izan da, eta,
esate baterako, Txillardegik berak inoiz Larresoro goitizena erabili du ikastetxearen gorazarretan. Izan ere, Piarres Xarriton “Larresoroko eskolaz”
mintzo da, “hortik iraganen baitira, behin ikasle bezala, eta maiz gero irakasle bezala, XIX. mendean, Iparraldeak hitz laxoz eta hitz neurtuz sortu
dituen euskal idazle gehienak”. Kasurako, Armand David ikasle egon zen
urteetan, bertako irakasleen artean Zesar Duvoisin apaiza dugu, hain zuzen
ere Duvoisin Kapitaina euskal idazle klasikoaren anaia zaharra. Halaber, oso
oker ez banago, urte horietan ikaskide aurkituko zituen Gratien Adema-Zaldubi eta Jean-Baptiste Elizanburu, bi-biok gerora izen handiko idazleak eta
adiskide minak. Nolanahi, ez dakigu Larresoron dagoela zernolako giroa aurkitu zuen, eta ez ere noraino sendotuta irtengo zen Armand Daviden balizko euskalduntasuna. Dena dela, Larresoroko seminarioa Estatuak 1906an
itxiarazi zuen indarrez, horretarako jendarme eta soldaduak erabiliz.

Izatez, Larresoroko seminarioa etxetik lau kilometrora zegoen, eta,
Armand Davidek berak kontatu bezala, negarrez agurtzen zituen gurasoak
eskoletara itzultzen zen bakoitzean, mendirik mendi ibiltzeko askatasun galdua zela-eta. Dena dela, emaitza bikainak lortu zituen ikasturte guztietan eta
bai hainbat sari ere, Daranatzen esanean. Bestalde, Larresoroko urteetan
Armand Daviden gogoa erlijiorantz lerratu zen, nahiz eta, berak dioskunez,
hainbat jokabide voltairear aurkitu zituen bertan. Gehienetan bezala, ez digu
argitasun larregirik eskaini barne-bidaia horretaz, eta, horrela izanik, antzeko
prozesua bizi izan zuen aita Durisbururen testigantzara jo dugu, azalpen bila:
Ongi orhoit naiz oraino neroni Larresoroko ikastegi maitean iragan ditudan urtheez.
Haur hotz bat baizik ez nintzen. Eguerdi batez oro jaten ari ginen demboran, lagun bat gora-gora irakurtzen ari zen. Misionest baten berriak emaiten zituen liburuak, eta gehiago dena
preso zagon misionest gaicho batenak. Gosea ahantzia, irakurtzaileari nindagon nere begi
eta beharri guziez. Lehen aldikotz orduantche aditu dut Jainkoaren deia: “Hik ere egun batez
misionest egin beharko duk!”
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Larresoroko seminarioaren jarduera 1733-1905
tartean izan zen, eta urte
horietan eragin handia
eduki zuen Iparraldean,
bertako ikastetxe nagusia
izan baitzen.
Horrenbestez,
Larresorotik pasatutakoak ziren sasoi horretako
Iparraldeko eliteak.
Larresororen eragina euskal letretaraino iritsi zen,
eta sarritan "Larresoroko
eskola" aipatzen da, era
horretara hemeretzigarrren mendeko hainbat
idazle sorta berean
elkartuz.
Arg. AZKUE BIBLIOTEKA

Armand David, pandaren aita

Armand Davidek ere, Jainkoaren deiarekin batera, urruti-mina sentitu
zuen, alegia, asagoko herrialdeetara joateko grina, hango biztanleak Jainkoaren egietara erakartzeko. Gurasoei, alabaina, soilik Jainkoaren deia aipatu zien, apaiza izateko gogoa, baina, alferreko minik ez ematearren isilean
eduki zuen, urrutiko lurraldeetako biztanleei Jainkoaren berria eramateko
bokazioa.
Urruti-min hori, dirudienez, misiolari askok eduki izan dute Euskal
Herrian, hainbat eta hainbat joan dira-eta munduko bazter urrunetara. Eta
asko dira, Txina aukeratu-edo egin dutenak. Inolako asmo agortzailerik gabe
zenbait adibide aipatuko ditugu, han-hemen txiripaz aurkitutakoak. Kasurako, gorago ekarri dugun Eusebio Bengoa Akordagoitia ereñarrak Txinako
beste misiolari euskaldun baten berri damaigu, hots, Hilario Arrieta
otxandiotarrarena, edota, bestalde, Piarres Larzabalen oroitzapenetan agertzen direnak, Parisen soldadutza egiten ari zelarik ezagutu zituenak, hala nola,
Larrart apezpiku amikuztarra, Karrikiri altzaiarra, edota Larregain apezpiku
senpertarra. Horrenbeste misiolari euskaldun ulertu ahal izateko, arrazoiak
arrazoi, ezin dugu ahaztu Iñazio Loiolakoaren eta Frantzisko Xabierkoaren
eragin handia misio modernoen agerpenean, eta ezta jatorriz Landesetakoa
eta beraz oso hurbilekoa zen Bizente Paul-goaren eragina ere.
Esan gabe doa, urruti-minak euskaldunen artean ez ditu beti helburu filantropikoak sortu. Esaterako, Ernest Lluch-ek Comerciantes vascos de opio artikuluan kontatu duenez, hainbat euskaldun aritu ziren opioaren negozioan
Txinan XIX. mendeko lehen hamarkadetan, euron kontura edota konpainia
britainiarretan sartuta, eta trafiko horren gaineko bibliografian era honetako
deiturak aurkitu ahal dituzu: Iruretagoiena, Etxegarai, Laruleta, Mendieta,
Otadui, Uriarte, Irisarri.
Bestelako euskaldunek ere bizi izan zuten urruti-mina, eta itsasoaz haraindira joan ziren, Ameriketako lurralde oparoekin eta hango bizitza berriarekin
amets eginda. Makina bat izan ziren horrelakoak, milaka, hainbateraino non,
esate baterako Kaliforniako Los Angelesen bazegoen izparringi bat argitaratzen hasteko beste euskaldun. Izatez, hiri horretan Escualdun Gazeta agertu
zen 1885ean, “munduko lehemisiko escualdun gazeta”, estraineko zenbakiaren aurkezpenean irakur daitekeenez.
Beste horrenbeste esan daiteke Hegoamerikari buruz. Euskaldun-oldeak
utzi zuen sorterria hango inguruetara joateko. Izan ere, bazirudien urte gutxitan Euskal Herria hustu egingo zela, abiatzeko zuten “errabiaz”. Izan ere,
1910ean Pierre Lhandek ondokoa idatzi zuen:
Pour être un Basque authentique, trois choses sont requises: porter un nom sonnant qui
dise l´origine; parler la langue des fils d´Aïtor, et... avoir un oncle en Amérique.

210

Tximeletarena

Migrazio horren handiaz erabat kezkaturik, Arbelbidek ondokoa idatzi zuen,
kontra eginez:
Eta ez erran niri bertze tokietan ere eskuaraz mintzatuko zarela, ez erran bertze Eskual-herri bat nahi
duzula itsasoz haindian asentatu; hori ez da amets bat
beizik.

Eta pasartea argiago uzteko-edo, ikusi
zelango oin-ohar damaigun, Elisée Reclus-en
Géographietik hartua:
...La majorité de ceux qui s’en vont se compose des hommes les plus énergiques, la véritable élite de la nation. Dans les républiques de la Plata, où ils vont presque tous chercher
fortune, leur race est destinée à se perdre, comme élément distinct, encore bien plus rapidement qu’en Europe: c’est en vain que certains patriotes eskuariens rêvent la naissance d’une
nouvelle république cantabre dans les pampas de l’Amérique.

Oin-oharra oso esanguratsua da hainbat aldetatik. Lehenengo eta behin,
kopururik-eta aipatu ez arren, pasartearen irakurketak ezin argiago adierazten du Euskal Herria pairatzen ari zen odoluste demasakoa. Izan ere, egunkari bat irekitzeko ez ezik, errepublika berri bat eratzeko bestekoa zen, panpetaraino joandakoen piloa. Areago oraindik, asko izateaz gainera herriko
elitekoek egin zuten alde, Reclus-en arabera, eta gainera, Amerika urrun hartan urtzera zihoazen, eta beraz “arraza” Europan baino lehenago galduko
zen. Kontura gaitezen, Arbelbide bere pasartean, arrazaz barik mintzairaren
galeraz aritu da, baina tira. Bestalde, nortzuk ote ziren, “bertze Eskual-herri
bat itsasoz haindian asentatu” nahi zuten “patriotes eskuariens” ameslari
horiek? Nik neuk ez dut egundo izan horien berririk (Xarriton jaunak amultsuki azaldu didanez, Arrasateko kooperatiben sortzaile eta bultzatzaile nagusia izandako Arizmendiarrietak “amets” horixe bizi izan zuela kontatu zion).
Noski, Arbelbideren zentzuan, panpetako “errepublika kantabriar” hori,
ametsetan behintzat, euskalduna zen. Oso tentagarria da ameslari horien
arrastoa hartzea, eta ideia niretzat berri eta deigarri horren atzetik aritzea,
baina luze joko lukeelakoan hementxe utziko dugu hari hori. Era berean, ez
dugu hemen oratuko migrazio galgarri horren zergatikoen hari-muturra.
Dena dela, Baionako Seminario Handian urte biz filosofia ikasten aritu
eta gero, Armand Davidek Euskal Herria utzi zuen 1848ko azaroaren 4an,
Parisen Bizente Paul-goaren kongregazioan sartzeko, hau da, aita lazarista
bihurtu eta misioetara joateko. Handik urte bira, 1850eko azaroaren 5ean
botuak egin zituen.
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Pierre Basagaitz Hegi,
Pierre Lhande izenaz ezagunagoa da (Baiona,
1877- Atharratze 1957).
Josulaguna, Frantziako
Tolosan apeztu zen
1910ean. Predikari, poeta,
eleberrigilea frantsesez
(Mirentchu, 1914) eta euskaraz (Yolanda, 1921),
saiolaria (L'émigration basque, 1910) eta hiztegigilea,
euskaltzain osoa izan zen,
zubereraren ordezkari.
Arbelbide, Barbier eta
beste askoren ildotik, euskara "hesia" zen haren
pentsaeran. Horrelaxe
azaldu zuen 1915ean,
Oiartzungo euskal jaietan:
"Bai, euskaldun maiteak,
ama euskara da
Euskalerriko lurren inguruan Jaungoikuak jaso
zuen arri-orma: ark gordetzen gaitu atzerrietatik
datorzkigun gaitz guztietatik..." (Gure orma zarra).
Arg. AZKUE BIBLIOTEKA

Armand David, pandaren aita

Artean teologiako ikasketak amaitu barik zeuzkalarik, kongregazioko
buruek Italiara irakasle bidali zuten, Savonara, bertako ikastetxean besteak
beste natur zientziak irakastera. Hamar urteko egonaldia egin zuen Savonan. Tarte horretan, eta bere irakaspenak errazteko asmoz, natur zientziazko bilduma zabala ondu zuen, halatan non, material biologikoen laginketa
eta prestaketarako metodoak landu baitzituen, ofizio horretan trebezia handia lortuz.

87 Ezpeletako mediku mutilzaharra
Joseph David 1829an sortu zen Ezpeletan, eta bertan hil zen 1910ean, bere
sorterrian mediku, zenbait aldiz auzapez eta beti mutilzahar egonik, Piarres
Xarritonek dioskunez. Orobat, bertsolaria izan zen Armand Daviden anaia
medikua.
Manex Hiriart-Urrutik, gure orduko kazetariak, 1908an “Murde David”
artikulua plazaratu zuen Eskualduna aldizkarian. Ondoko potreta damaigu
Joseph Davidena:
...David, eskualdun zahar altzeiru ezin higatuzkoa, Ezpeletako auzapez gaztea (...).
Ahantzia duzue, ez da hala? Nik ez. Ez eiki zuek ere; zoin gizonki jarri den eta dagon
gure David, bere adin handian, Ezpeletako gizon zinezko Eskualdun fededunen buruzagi.
Bainan egintza on horren goresteaz bertzerik da ene egungo xedea.

Bai, artikulu horretan Hiriart-Urrutik “murde delako hitz itsusi hori ez dela
egundaino eskualdun izan” azaldu nahi du, eta bai bere kontra egin ere, eta
horretarako adibide, David jaun medikua hartu zuen. Horrela eginda, bide
batez bada ere, Hiriart-Urrutik gauza bi argitu dizkigu Joseph Daviden gainean, alegia, politikan “zuria” zela, eta euskalduna zela (zinezkoa gainera).
Joseph David (1829-1910)
Ezpeletako medikua izateaz gainera, bertako auzapez zuria izan zen zenbait
aldiz. Alabaina, tarteka-marteka agintaldia bere
lehengusuarekin txandakatu beharrean aurkitu
zen, hain zuzen, Haltsuet
gorriarekin.
Arg. K. ALTONAGA
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Honaino iritsi garelarik, beharbada komenigarria izango da euskaldun
“gorriak” ere egon direla gogoraraztea, eta, euron burua “egiazko euskalduntzat” eduki dutela, “zuriek” bestelakorik pentsatu badute ere. Esate baterako, ikusi zelan adierazi zuen hori Jean Baptiste Elizanburuk 1881ean L´Avenir des Pyrénées et des Landes aldizkarian:
Orai ere Eskualduna erraten duenak erraten du Errepublikanoa, zeren egiazko eskualdunaren paparopean errepublikano on baten bihotzak pil-pil egiten baitu!

Jakina, horrela mintzo dena, gorago aldatu
dugun zinezko euskaldunaren dekalogoaren kontra dago hein batean, dekalogoaren egilearen
lehengusua izan arren. Horrela mintzo dena, ez da
edozein, Piarres Adame euskal klasikoaren idazle
gorena baino. Bestalde, benetako euskalduna
“jatunkeriaz” joa zela zioskun Artetxe medikuak:
Baña euskalduna janaldi gogorrik gabe ez dago bere
onian. Iñor bai al da emen entzun ez duanik ezertxo ere
azpeitiarraren jan naiagatik? Iñor bai al da euskaldunik
sagardua bikaiñ eraten ez dakiyanik?

Kolore politikoa gorabehera, Joseph David euskal hizlari ederra izan zen,
aipatzen denez. Baina, argitaratuta, nik dakidala behintzat, bertso-sorta bi
besterik ez dira gelditu, “Milla Euskal-Olerki Eder” liburuan. Aita Onaindiak honelako aurkezpena damaio egileari: “J. Dabid, mirikua. Ezpeletarra.
Garai hartako olerkari tartean ez dogu atzena noski. Ele zarra zer-naitara
makurtzen zan bere lumape, ta ba-ditu ziri-olerki txanbeliñak. Bere idaz-tankera, barriz, dizditsua”. Liburu horretako sorta bien izenburuak “Mutil
zaharrari” eta “Maiatza” dira. Azken hau, adibidez, amabirjinari zuzendutako otoitza dugu, tartean honelaxe dioena:
Makurrerat mendea zoin apal erori!
gaixtoeri sariak... penak prestueri!
Munduaz asperturik, itzultzen naiz zuri,
zuri, Maria, eta Jesus Jainkoari.
Oi Jesus! aterazu Frantzia lezetik,
sinesterik batere ez dutenen ganik;

Bigarren bertso-sorta oraintsu argitaratu da berriro Anton Abadiaren
mendeurrenaren karietarat. Izatez, ez da aita Onaindiak argitaratu zuenaren
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Jean Baptiste Elizanburu
(1828-91) Saran jaio zen,
eta Larresoron egin zituen
ikasketak. Frantziako
armadan sartu zen
1849an, kapitain mailaraino iritsiz, 1867an. Handik
hiru urtera, Gerla
Frankoprusiarraren ausiabartza dela-eta, armada
utzi eta Sarara itzuli zen,
bake-epaile kargua betetzera. Bertan Wentworth
Webster euskaltzalearen
laguna izan zen.
Elizanburu kapitaina obra
murritzeko idazlea dugu,
baina oso kalitate handikoa, hitz-lauz zein
bertsoz.
Arg. AZKUE BIBLIOTEKA

Armand David, pandaren aita

berdina: izenburua, esaterako, “Mutil zaharrari” barik “Putxurdina” dauka,
eta, kasu bietan sorta hamazazpi bertsokoa bada ere, bertso bi guztiz desberdinak dira bertsio batetik bestera, eta beste aldaketa ñimiño asko daude.
Bertso-sorta hori Saran 1865ean izan ziren lore-jokoetara aurkeztu zuen
Joseph Davidek, “Ezpeletarra” goitizenaz sinatuta. Izatez, bertso-sorta hori,
aurreko urteko lehen sariari egindako erantzuna da. Aurreko urte horretan
ere Saran izan ziren Abadiak antolatutako koplarien guduak, eta Donibane-Lohitzuneko medikua, hots, Jean Baptiste Larralde (1804-70), izan zen
garailea, “Muthil-zaharra” bertso-sortarekin. Xarritonek dioskunez, mutilzahar egonik bizitza osoan bazekien Larraldek zertaz ari zen.
Jakina, Ezpeletako medikuak ere ezaguna zuen mutilzaharraren bizitza.
Izatez, Joseph David donado hil zen. Alabaina, ustezko bere alaba baten izena eta ospea gogoan dute zenbait herkidek. Dena dela, hemen ez dugu hari-mutur horretatik tiratuko.

88 Ahazteko ikasi
Ez dakigu Armand Davidek noraino menderatzen zuen euskara.
Hasteko, ez dago argi zein zen etxekoen arteko hizkuntza. Ama Baionakoa
zen; aita Itsasukoa. Horiek horrela, onargarria da pentsatzea, aita euskalduna zela. Beharbada zalantzagarriagoa da amarena, baionesa izanik. Bestalde,
guraso biak euskaldunak izanda ere, litekeena da euskara hizkuntza “antzilarra” izatea, hau da, soilik etxeko mirabeekin erabiltzekoa.
Edozelan ere, XIX. mende hasierako Ezpeleta guztiz euskalduna izango
zen, eta horrenbestez Armand Davidek ere euskaraz egingo zuen, gehiago
edo gutxiago, herriko lagunekin aritzekotan. Bestalde, aipatu dugunez, Larresoroko urteak eragin handikoak suertatu zitzaizkion Armand Davidi, bai
bokazio erlijiosoa sortzeko eta bai bokazio zientifikoa sendotzeko. Edukiko
ote zuen, ba, euskalduntasunaren abaro horretako egonaldiak ondorio onuragarririk ere euskararekiko atxikimenduari begira?
Ez dugu inolako ziurtasunik Armand Daviden euskalduntasunaren gainean, baina, Joseph bere anaiari buruz dakigunak berme sendoa ematen digu,
Armand euskalduna zela pentsatzeko. Era berean, Xarritonek argitaratu duenez (1985), Azkueren hiztegiko informatzaileen artean, 1902an, Armand
David Hazparneko botikaria egon zen, hain zuzen ere gure Armand Daviden Louis anaia botikariaren semea. Hortaz, esploradorearen loba hiztun oso
trebetzat jo dezakegu.
Nolanahi, ezpeletarra hogeita bi urterekin Euskal Herritik kanpora joan
zen, gorago ikusi dugunez, eta, jakina, guztiz moztuta geldituko zitzaion,
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ordura arteko euskararen erabilera, txikia izan zein handia izan. Eta aitabitxiari bidalitako eskutitzak, Daranatzek argitaratu zituenak, frantsesez idatzita
daude. Ez dugu Armand Daviden bestelako gutunen berririk. Zein hizkuntzaz
baliatzen zen gurasoei idazteko?
Armand Daviden obra idatzia frantsesez dago ia-ia osorik, ingelesezko artikulu laburren bat aparte. Edozelan ere,
guztiz normala da horrelaxe izatea,
zeren, idazlan zientifikoak izanda, pentsaezinekoa baita euskaraz argitara zitzakeenik. Hala ere, badaude zenbait “tanta” Armand Daviden idazlanetan barreiatuta, ezkutuan gorderik euskaldun
baten presentzia iradokitzen digutenak.
“Tanta” gutxi horietako batzuek ez
dute zantzu garbirik uzten, zeren, zuzenean edo zeharka Euskal Herriaren
aipamena egin arren, batez ere geografikoa baita erreferentziaren izaera. Esate baterako, halako toki bateko etxeak gutxi gorabehera Euskal Herrikoen
gisakoak direla dioenean. Edota, behin, euritearen kausaz ehizatzera joan ezin
duelarik, lakioez baliatu zela dioskunean, “haurtzaroan egiten nuen bezala,
Frantziako hego-mendebaldean”. Edota, Txinako hegaztien pasea Pirinioko
magaletan umetan ikusitakoekin konparatzean, zein Txinako musika-tresnak
eta “euskaldunen, nire herrikide maiteen (mes chers compatriotes), txistu eta
danbolina” alderatzean.
Esan gabe doa, askoz interesgarriagoak dira euskararen aipamen zehatza
damaiguten pasarteak. Baina, horrelakorik Armand Daviden bidaia-egunkarietan soilik birritan aurkitu dut zoritxarrez. Behin, Yangtze ibaian gora doala 1868ko azaroaren 7an, batera bogatzeko arraunlarien kantuak-eta deskribatzean, haiek erabilitako oihu batek “euskal kontrabandisten irrintzina (sic)“
gogorarazten duela idatzi zuen. Beste behin, hirugarren bidaiaren tomo biko
egunkariaren sarreran, eta testuan agertuko diren zenbait hitz edo toponimo
txinatarren irakurketa egokirako, Armand Davidek txineraren ahoskerari
buruzko argibide batzuk azaltzen ditu oin-ohar batean; hamar denetara.
Horien artean, laugarren argibidean honelaxe dio:
4º Le k suivi de l’i a, chez les Chinois, le son particulier du double tt mouillé des Basques, ou bien du tj des Germains: très-peu de Français parviennent à le prononcer comme les
indigènes.
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Daranatzen datuen arabera, lau neba-arreba ziren:
Armand David gure protagonista nagusia, jakina;
Joseph David, Ezpeletako
medikua eta, tarteka-marteka, alkatea; Louis David,
Hazparnen botikari izan
zena (argazki honetan
seme-alabekin batera
daukagu); eta Léonce,
ezkondu eta gero Léonce
Berho bihurtu zena,
Frantziako usadioari jarraituz.
Arg. K. ALTONAGA

Armand David, pandaren aita

Horixe da, beharbada, Armand Daviden idazlanetatik atera daitekeen
bere balizko euskalduntasunaren frogarik gogobetekoena. Izan ere, zerrendako gainerako argibideetako konparazioak, nolabait esateko, estandarrak
dira, erreferentziak frantsesa, espainera eta alemaniera izanik. Baina, laugarren argibide hori, bosgarrena den bezalaxe, bihurregia da, norberaren esperientzia zuzenetik aterea ez izateko. Ikusi, ba, zelan azaldu zigun bosgarren
argibidea:
5º Le ng initial a un son étrange, que nous ne retrouvons en Europe que dans le dialecte
génois (San-na = Savona).

Jean Pierre Arbelbide
baxenabartarra oso
garrantzi handiko pertsonaia da Euskal Herriko historia kultural eta erlijiosoan. Zaron jaio zen
1841ean, eta 1867an
apaiztu zen. Oso biziki
aritu zen euskararen ortografiaren batuketaren arazoan, eta bai euskararen
Akademiaren eraketarenean. Kalitate handiko idazlea (Bokazionea, 1887;
Erlisionea, 1890; Igandea,
1895), oso hizkera landua
darabil. Baionan hil zen
1905ean.
Arg. AZKUE BIBLIOTEKA

Jakina, jakin ahal izateko Genoan Savonari San-na esaten diotela, ez da
nahikoa zenbait ikasturtetan italiera edukitzea Larresoron. Zer esanik ez, hori
baino ezagutza sakonagoa behar da: ziurrenez, bai horixe, Savonako hamar
urteko egonaldiak italieraren inguru horretako dialektoaren zoko-mokoak
ikasteko aukera paregabea eskainiko zion. Beste horrenbeste esan dezakegu
laugarren argibidearen gainean. Euskararen bustiduraren berri edukitzeko,
azaleko erudizioa barik benetako tratua behar da hizkuntzarekin, txikikeria
horiek barneratzea ahalbidetuz. Baten batek, arrazoi osoz pentsa lezake froga urria dela hori. Egia, froga urria da, bai, baina eskasa ez, inolaz ere ez. Izatez, laugarren argibide horrek Armand Davidek euskaraz irakurtzen ere bazekiela iradokitzen digu: bustidurarena ezagutu ez ezik, Armand Davidek
badauka berorren arau idatziaren berri ere, hots, tt, berak aipatutako kasuan.
Zinezko euskalduna, oroz gain mintzairak du egiten, gorago ikusi dugunez. Barbierren aipu horren izpiritua, hainbat eratara idatzi da gure literaturan, eta, litekeena da oso, Armand David ere gogaide
izatea pentsaera horretan. Kasurako, berriro Arbelbideren hitzetan: “Agian atchikiren ditutzue bethi zuen
mintzaya eta zuen bizimolde zaharrak; hetan duzue
arbasoetarik ukhan duzuen primantzarik baliosena!”.
Atxiki ote zuen, ba, Armand Davidek bere primantzarik baliosena: Euskal Herritik gazterik alde egin
eta gero, munduan barrena gorde egin zuen euskara
ala ihartu egin zitzaion mihian? Noraino herdoilduko
zen haren primantzarik baliosena?
Ez dugu lortu galdera horren erantzunik. Alabaina, Armand Davidek
berak dakarkigu horren inguruko adibide bat hirugarren bidaiako egunkarian. Lyon aldeko aita Vaucher-egaz egin zuen topo Shaanxi probintziako
hiriburuko misioan, eta berori esfortzu galanta egin beharrean aurkitu zen,
frantsesez aritzeko. Dena dela, Armand Davidek ez zuen egunkarian zehaztu delako aita Vaucher hori zenbat urtez egon zen txinatarren artean murgil-
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duta. Hizkuntza ahaztearen kontu horretan zehatzagoa da gorago aipatu
dugun aita Durisburu, bere ibilaldien berri damaigunean:
Hamahirur urthe bazuen salbaietan nintzela... Anamita gazte batek berri on bat ekharri
zautan harat: Giako porturat misionest bat ethorri zela. Aita Besombes zen. Bi jauziz joan
nintzen porturat eta nere lagun berria gochoki besarkatu. Aita Verdier hilez geroztik, begitarte churirik ez nuen nihun ikusi. Eta badakizue? Aita Besombes frantsesez elheketa hasi
eta ez nion aise ihardetsi: frantsesean harrozten hasia nintzen zinez!

Durisbururen antzera baina urte batzuk lehenago, Balentin Berriotxoa ere
Vietnam aldetik ibili zen. Izatez, bost bat urteko egonaldia izan zen berea,
harik-eta 1861ean burua moztu zioten arte. Lantzean-lantzean etxera idazten
zuen, erdaraz luze aitari eta euskaraz amari. Ba, horietako eskutitz batean
amari diotso, elkarrekin zeruan topo egitean erdaraz egin beharko dutela,
euskara ahazten ari zaiola-eta:
...Amacho, alcar ceruan icusten garianian, erdera verba eguin biarco dogu cergaitic eusqueria ya astu dat.

Jakina, kontrako adibideak ere ez dira falta. Bat ekarriko dugu nahikoa
delakoan, Piarres Larzabalen oroitzapenetatik hartua berau:
Hor zen bizi ere Larregain apezpikua, Senpertarra, luzaz Chinan egon izanagatik euskara ahantzi ez zuena, eta Euskal Herrian euskaraz predikatzen entzun nuena.

Dena dela, ez dago asago joan beharrik “primantza baliosena” xahutzeko,
izan ere, hementxe bertantxe gertatu da eta gertatzen ari da galera nagusia.
Saizarbitoriak polito adierazi du:
Seguru asko, Espainia espainolean ez da egongo gaztelera ahaztu duen biztanlerik, eta
are gutxiago Frantzian, frantsesa ahaztu duen frantsesik; Euskal Herrian 87.300 pertsona
daude, lehenengo hizkuntza euskara izan zutenak eta, egun, gehienez ere “zerbait” hitz egiteko gai besterik ez direnak. Ez da ahantzi behar, azkenik, nola edo hala, euskaraz hitz egiteko gai den jende kopuruaren erdiak ez duela erabiltzen, beraz, hori da askotan kasua: ahazteko ikasi duela.

Armand David gazterik urrundu zen Euskal Herritik, lehenago Parisera,
geroago Savonara, Txinara azkenik. Baina, Hiriart-Urrutik idatzi zuenez,
“haren atsegin handienetarik bat zen, noizetik noizera zenbeit egunttoren
iragaitea hemen sor-herrian bere heiekin”. Jakina, berehalako itauna zera da:
zelan moldatuko zen Ezpeletan? Manex Hiriart-Urrutik berak kontatu du
hori, baina ez du zehaztu zein hizkuntzatan:
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Urteak ditu behin Hazparnetik Bayonara joan-jin egin zuela eskualdun etxeko-jaun batekin. Bi-biak ziren buruz-buru karrosan. Bertzea harritua: zoin burutarik zeri lot ez jakin
“sabantas” handi harekin bidean solas egiteko. Arratsean etxera eta, irriz zagolarik zion: xoratua atxiki zuela bide guzian jakintsunak jakin-gosea, ele ahul bat gabe; anitz gauza bazakiela
ageri ba, bainan oro aditzalearen heinera ekartzen jakin.
Alta karrosan baino bideko lagun maitagarriagoa zen... oinez. Non nahi bazterretarat so
gelditua. “Zer da hau? Behazu belar huni; hau hula eta hula da; hementxeko hau aldiz pozoin
errabiatua da. To, hauxe da marmutxa pulita! Hau holako da; badire hautan onak, badire
gaixtoak.”
Non nahi, zuk eta nik lur hutsa edo lapar sasipe bat baizik ikusiko ez ginuen tokian agertuko zaizkitzun, bat bertzearen aldean, bi, hiru, lau ikusgarri. Ez, ez zoazin galduak, harekin
iragan orenak.

Aurreko horiek horrelaxe irakurrita, badirudi euskaraz gertaturiko pasadizoak direla. Baina, bestalde, ez dago inolako oztoporik eszena horiek berberak frantsesez gertatu zirela pentsatu ahal izateko. Beraz, atal hau hasteko
esan bezala, ez dakigu Armand Davidek noraino menderatzen zuen euskara,
eta era berean, ez dakigu atzendu ote zitzaion, behin-eta Euskal Herritik alde
egin eta gero.

89 Arbelbideren beldurra eta zientzi dibulgazioa euskaraz
Gorago aipatu dugunez, Armand Daviden obra idatzia frantsesez dago, ingelesezko artikulu bakanen bat aparte utzita. Zer dela-eta ez zuen ezertxo ere
euskaraz idatzi? Beharbada, euskaraz ez zekielako? Horixe izan daiteke erantzun zuzena, baina, nago ez zela horrexegatik izan. Nik neuk, euskara jakinik
ere beste askok bezala erdarara jo zuela hobetsiko nuke lan-hipotesi gisa, izan
ere, kriptoeuskaldunarena oso fenomeno hedatua da historian zehar, izurrite izaterainokoa.
Armand Daviden kasuan, baina, ustezko kriptoeuskalduntasun hori azaltzeko posibilitate bi datozkit burura, desberdin samarrak direnak, akabuan
ondorio berbera sortu arren. Bata, nolabait esateko, “Arbelbideren beldurra”
izan zitekeen:
Huna zer den ene beldurra: erdarari sobera trebatuz, Eskualdunek premia ttipitan har dezaten herriko mintzaya, eta geroztik ezacholaki bazterrerat utz dezaten.

Horixe bera gerta zitzaiokeen Armand Davidi: batetik erdarari sobera trebatu, eta bestalde, herritik urrutiegi kokatu, eta horien ondorioz, herriko
mintzaira ezaxolaki bazterrerat uztea, edota euskaraz idazteko gaitasun nahikorik ez izatea.
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Alabaina, bigarren azalpen bat, Armand Davidek ere euskara nolabaiteko
“pareta hazkar” gisara jo zuela izan daiteke. Alegia, euskarak kutsatu barik
mantenduko du Euskal Herria, euskara bera izango baita isolatzailea. Ildo
horretatik, beharbada Armand Davidek ez zuen euskaraz idatziko, berak esateko zuena guztiz galgarria zelakoan. Ez dugu ahaztu behar Armand Davidek
topo egin zuela eboluzioaren ideia labankorrarekin, eta horrek zernolako
buruhausteak ekarri zizkion sasoi hartako ortodoxiarekin. Baldintza horietan, jakina, Armand Davidek ezin izango zuen euskaraz idatzi, Joseph anaiaren etorria eduki izanda ere: gauza bat da amabirjinari bertso-sorta bat oparitzea edota mutilzaharraren gorabeherak haizeratzea, eta guztiz bestelakoa
eboluzioaren kiratsa euskaldunen artean zabaltzea, frantsesek eurek ere irentsi baino lehen.
Izan ere, argi dago Armand Davidek burua nahikotxo nekatu zuela, Txinako ibilaldietan eskuratutako datuak ahalik eta era arrazonagarrienean interpretatzeko, eta hori Darwinen liburua irakurritakoan lortu zuela. Alde horretatik, hau da, naturalista bezala, oso gizaki moderno modura agertu zaigu,
esan dugunez. Baina, beste alor batzuetan bizi izandako giroaren produktu
tipikoa da, denok garen moduantxe. Eta kasu honetan, hori delakoan nago.
Bazegoen, gainera, gainditu beharreko beste oztopo bat. Armand Davidek euskaraz konta zezakeena, labankorra izan zein ez izan, oso maila jasokoa
zen orduko euskaldunentzat, eta ezer ulergarri adieraztekotan guztiz erraztuta idatzi beharko zuen. Beste era batera esanda, zientzi dibulgaziora jo
beharko zuen, hor ere aitzindari gisa arituz. Bistakoa denez, ez zen horrelakorik jazo, eta hori gure zoritxarrerako, gaitasun handia baitzeukan gauzak
errazki azaltzeko, edota, Hiriart-Urrutiren hitzetan esateko, bazekien “oro
aditzalearen heinera ekartzen”.
Jean Etxepare medikua dugu, “pareta hazkarraren” ideia baztertuz zientzia-dibulgazioan murgildu zaigun lehen idazlea, eta, izatez, Larresoroko eskolatik irtendako idazle
nagusia litzateke, Piarres Xarritonen iritzirako. Etxeparek oso argi ikusi zuen dibulgazioaren garrantzia, “jakitate guzietara nahi zuen
euskara helarazi”, eta halaxe argitaratu zuen
1932an:
Jakintsuek beren argiak izartuz eta, xeheki, herriko mintzaian berean dituztelarik jende xehearen
ganat ixurtzen, populu batek bi eskualdetarik du irabazi: bihotza gozatzen baitzako, eta orozbat, adimendua zabaltzen.

Jean Etxepare Argentinan
jaio zen 1877an, eta gurasoekin batera itzuli zen
Lekornera 1883an.
Larresoron ikasi eta gero,
Bordelen medikuntza egin
zuen. Mediku gisara aritu
zen Alduden. Kanbon hil
zen 1935ean.
Medikuntza-ikasketak
bukatutakoan, 1902tik
aurrera Eskualduna aldizkarian idazten hasi zen,
artean zuzendaria Hiriart-Urruti zelarik, alegia,
Larresoroko bere irakasleetako bat. Jean Etxepare
idazle puntakoa dugu,
dibulgazio eta iritzi-artikuluetan guztiz trebatua.
Liburu bi argitaratu
zituen, Buruxkak artikulu-bilduma (1910), eta
Beribilez bidaia-liburua
(1931).
Arg. AZKUE BIBLIOTEKA
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Hala ere, helburuak helburu herriko mintzairan arituko ziren jakintsu
horiek oso ondo izartu (hots, neurtu) beharko zituzten beren argiak jende
xehearenganat isurtzeko, irakurleak oso maila apalekoak baitziren. Ikusi Etxeparek berak irakurle horien zelango deskribapena eman zigun 1934an:
Laborari guti da alabainan, euskaraz, ontsa irakurtzen dakienik; hanbatenaz gutiago non
lumaz ezarria den hitzak, ahotik airatzen denarenetik bertze hots bat baiterakar, irakurtzearekin, beharrirat. Ezin jarriz, zonbait urte emanen du oraino herritarrak.
Mintzo denaren ahoko eta zintzurreko erasiaren entzuteko orde, haren ezpain, begi, begitarte, eta esku-keinuen orde, irakurtzen ari denak, ez ditu bertzalde ikusten, letra larri batzu
baizik, guneka, tita mokordo bitxi batzuekin, artetan, saheskatuak. Ohartzen bazakote ere,
guziz gehienetan, ez daki batere baserritarrak, zertako diren, eta zeri dauden, marka larri eta
tanto ñimiño horiek.
Jostagarri zaiku, hanitz etxetan, Eskualdunaren, behinik behin, igandetako irakurtzearen
entzutea. Amak edo haur batek dauka ardurenik eskuetan, eta ari da “dar-dar-dar”; bertze
guziak hari so, begi beharriak zabalik. Irakurle gaixoak badu eite, hain berdinki baitoa eta
artetan hain zalu, ibaiari behera, nihun trabarik gabe, doan xalant batekin. Bizkitartean, ez
derama osoki alfer bere lana: aitak hartzen ditu gogoan zonbait hitz, haurride batek bertze
zonbait, bera ere ohartzen da bertze batzuen ikurrari; eta irakurtzea bururatu denean, solas
egiten dute orok: hunek konprenitu baitu zati bat, harek kantail bat, hirugarrenak buztana,
guziek, beren argi bakotxak elgarretaratuz, badute azkenean, artikuluaren argi betea. Irakurlearen eta entzule guzien gogoa, idazlearen gogoarekin aurrintzen da azkenekotz.
Ernst Heinrich Haeckel
(1834-1919) izan zen darwinismoaren alde agertu
zen lehen biologo germaniarra, eta, izan ere, haren
abokatu eta zabaltzaile
bihurtu zen. Haeckel-ek
lau mila inguru ornogabe
itsastar berri deskribatu
zituen, eta 1862tik aurrera
zoologia irakaslea izan zen
Jena-ko unibertsitatean.
Eboluzioaren legerik
garrantzitsuena aurkitu
zuela uste zuen: ontogeniak filogenia errekapitulatzen du, edo beste era
batera esanda, enbrioiaren garapena (= ontogenia) espezie baten eboluzioaren (= filogenia)
proiekzio azkarra da. Lege
hori ikerketarako oso eraginkor suertatu zen lehen
urteetan; zaharkituta
dago gaur egun.
Arg. ARTXIBOKOA

Horrelako irakurle eskasak zituela jakinda, harrigarria da Jean Etxeparek
idaztea idatzi zituen zientzi artikuluak. Kasurako, 1934ean Eskualduna aldizkarian argitaratu zuen “Zelulak”: zelan azaldu zelula zer den goiko pasarteko
irakurle-mota horri? Ba, xeheki, Etxeparek egin bezalaxe.
Zernahi gisaz ere, Etxepareren arazoak handiagoak izan ziren euskararen
munduko ortodoxiarekin, zientzi dibulgazio estreinatu berri horretarako
beharrezko idaztankerarekin baino. Izan ere, 1894tik aurrera Bordelen
medikuntza ikasten dagoela, “Haeckel eta
Nietzsche bezalako batzuen liburu khiretseri lotu zen, bero-beroa”, eta, jakina, irakurketa horietatik ez zen ezer onik atera.
Halaxe, 1910ean Buruxkak artikulu-bilduma kaleratu zuen. Artikulu gehienak lehenago argitaratuak ziren, baina, horiei egileak kapitulu berri bi erantsi zizkien, biak
ordurako “frango ausartak”. Xarritonek
dioenez, sekulako erauntsia altxatu zuten,
eta orduan medikuak berak bahitu zuen
bere liburua, adiskide min batzuei soilik
emateko eskutik eskura.
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Horiek oro hala direlarik, Armand Davidek zer idatz zezakeen euskaraz
egoera horretan? Irakurle horientzat zer kontatu eta zelan? Ezin dugu ahaztu, bestalde, Armand Davidek adituentzat idatzi zuela, eta garaiko aldizkari
zientifiko prestigiotsuenetan argitaratu, eta, hain zuzen ere, ez publiko zabal
batentzat.
Zientzi dibulgazioa Folin markesak idatzi zuen garai horretako Euskal
Herrian. Léopold de Folin 1868an iritsi zen Baionara, bertako portuko nagusi izendatu baitzuten, eta hortik aurrera inguru horietako fauna sakonki ikertu zuen, itsaso zein lehorreko barraskiloak batez
ere. Ikertzaile oparoa ez ezik, Folin idazle dibulgatzailea ere izan zen, eta, hainbat eta hainbat
artikulu zientifikoz gainera, badauzka hiruzpalau liburu, gaiaz eta mailaz dibulgazioaren alorrean bete-betean kokatzen direnak. Horietatik,
Pêches et Chasses Zoologiques (1893) da aipagarriena gure iritziz. Izatez, Iparraldeko gida naturalistikoa da, zeinean, bertako landare, ornogabe eta ornodunen aurkezpen erraza egin baitu,
makina bat argibidez hornituz; horrez gainera,
liburuak zenbait ibilbide naturalistiko proposatzen dizkigu, aipatutako bizidunen behaketa
ahalbidetzeko.
Esan bezala, Folin markesak aditu eta ez-adituentzat idatzi zuen. Alabaina,
bere helburua zientzia bulgarizatu eta jende guztiaren eskueran uztea zelarik, horretarako, Baiona eta orduko Miarritz kosmopolitagura hartako jendearentzat idatzi zuen batik bat, horiengan atzeman baitzuen gaiarekiko nolabaiteko interesa. Badago Folinen biografian beste alde azpimarragarri bat,
alegia, 1873an Baionako Zientzi Elkartea eratu zuela, bere inguruan hainbat
baiones bildu zituelarik. Bide batez, esan dezagun horrelako elkarteak izugarri proliferatu zirela Frantziako burgesen artean, eta 1886rako zenbat-eta 655
“elkarte sabant” zeuden. Ba, hain zuzen ere, Armand David hiru biderrez
gonbidatu zuten Baionako Zientzi Elkartean hitz egitera, haren Ezpeletako
egonaldi laburrak probetxatuz.
Pierre Hourmat-en artikuluan irakur daitekeenez, Armand Daviden
hitzaldiak 1874ean, 1879an eta 1882an izan ziren, mintzagai beti ere Txinako ibilaldiak hartuz, eta frantsesez, jakina. Entzuleen artean, besteak beste,
Julien Vinson (1843-1926) euskaltzale famatua egon zen lehen aldian. Nolanahi, badago puntu bat nabarmendu gura dudana: orduko kroniken arabera,
Armand Davidek hitzaldi dibulgatibo horien haria ez zuen eboluzioaren gaira eroan, ezta hurrik emanda ere. Hau da, frantsesa ere “pareta hazkarra”
izan daiteke, ideia galgarriak diskurtsotik ezabatu egiten badira.
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Léopold de Folin markes
frantsesa (1817-96) ozeanografiaren aitzindarietako bat izan zen, eta 188083 tartean zenbait laginketa-kanpaina egin zituen
Atlantiko eta
Mediterraneon barrena,
Travailleur eta Talisman
itsasontziez baliatuz.
Halaber, Ipar Euskal
Herriko azterketa faunistiko metodikoa hasi zuen,
eta batez ere barraskiloak
landu zituen. Ikerlan malakologiko horietan lorturiko zenbait datu, Folin
markesaren ustez, euskaldunak Atlantidatik etorriak zirela proposatu
zuen hipotesiaren alde
interpreta zitezkeen.
Arg. ARTXIBOKOA
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Kontuak kontu, ondorioa, Armand Davidek ez zuela euskaraz ezer idatzi
izan da. Beharbada, euskaraz ez zekielako; beharbada, irakurle aproposik ez
zegoelako; beharbada, esatekoa zeukana egokiegia ez zelako; beharbada, gai
teknikoetarako frantsesa erabiltzen zelako. Batek daki.

90 Zazpiak bat eta Frantziaren amodio itsua
Armand Daviden aitak zazpi urte besterik ez zeukan 1794ean. Ba, urte horretako apirilean Landesetara deportatu zuten bera, bere familia osoa, eta bai
Itsasu, Sara eta Azkaineko biztanle guztiak.
Iraultzaren aroa da, eta testuinguru horretan Frantziak 1793ko primaderan gerla deklaratu zion Espainari, baina, makur handiak jaso zituen Lapurdiko mugan. Orduan, iraultzaileek hiru herri horiek “herri arbuiagarri” izendatu zituzten, tartean hainbat arrazoi-edo egon zirelarik. Sara espioi espainolen habia zela-eta eta bai Parisen hartutako lege iraultzaileen aurka altxatu
zela-eta, edota Itsasun Iraultzaren aldeko armadako soldadu askok eta askok,
47k, desertatu eta Saint-Simon erregetiarraren armadan sartu zirela-eta, kontua da, hiru herri horiek osorik deportatu zituztela, eta baita ere beste dozena bat herritako pertsona susmagarri guztiak, hala nola, Ezpeleta, Ainhoa eta
Zuraidekoak.
Ostera, Donibane-Lohitzune, Uztaritze eta Senpere iraultzaren alde agertu ziren. Pinet eta Cavaignac Parisko ordezkariek erabaki zuten deportazioa,
Donibane-Lohitzuneko herriko biltzar iraultzaileak bultzaturik. Desterruaren arduraduna Uztaritzera ezkondutako Jean Beruet izan zen.
Deportatu horiek urte bereko amaieran itzuli ziren herrira, baina, joan-etorrian hil egin ziren hainbat eta hainbat. Manex Goihenetxek dioenez, ez
dakigu xeheki orotara zenbat jende desterratu zen. Iturri batzuen arabera,
esate baterako, deportaturiko 3000 saratarretatik 600 bat lagun hil ziren;
denetara, 1600 hildako egon ziren. Dirudienez, Itsasutik, hots, Armand Daviden aitaren herritik, 211 lagun deportatu ziren. Nolanahi, iraultza bukatuta,
1796ko azilaren 16an, gauaz Jean Beruet ohetik atera eta tiroz hil zuten.
Landesetarako joan-etorri zoritxarreko horren ostean Dominique David
legitimista amorratua izango da bizitza osoan, eta pentsaera hori harrarazi
zien seme-alabei. Horrenbestez, familia “zuria” zen, hau da, erregetiarra eta
apaiztarra, eta, gorago aipatu dugunez, Joseph David Ezpeletako auzapez
zuria izan zen.
Eta Armand Davidengan ere aurkituko dugu ideologia hori. Ikusi, adibidez, zer dioskun hirugarren bidaiako egunkariaren hasieran:
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Iraultza-egileak dira beren Herriko etsairik berekoienak, zeren, ez baitute kontuan hartzen, beti dagoela bideren bat munduko makurrak zuzentzeko, ezarritako gobernua uzkaili
gabe; eta era berean ahaztu egiten zaie, ezen, indarkeriazko astinaldi gogorrek normalean
kalte gehiago ekartzen dutela mesede baino, eta, azken batean, onuragarri eta iraunkorrak,
soilik ezari-ezarian ezarritako aldaketak izaten direla. Horretan mundu intelektualak, moralak eta politikoak ez du jokatu behar mundu fisikoak egiten duenaz bestela. Baina, hau deigarri eta gogaikarria!, normalean erreformistarik gartsuenak, iraultzailerik suharrenak, horiexek dira zeintzuei gizarteak gehien eskatzen baitie norberaren eraberritzea; horiexek dira
gizaki gutxien bertutetsuak, lagun hurkoentzat horiexek gutxien baliagarriak.

Orduko mundu zientifikoan darwindarra izanik, hau da, David bera
“iraultzailea” izanik, oso deigarria begitanduko zaizu aurreko pasarteko
hitzak irakurtzea. Izan ere, lehenago batean moderno eta progresista gisa
aurkeztu dugun pertsona berbera, oraingo honetan ezinago kontserbadore
agertu zaigu. Jakina, bizitza osoan zehar ezagutu zuen ezegonkortasun politikoak, Armand Davidengan irmotu egingo zuen neurri batean, aitarengandik zetorkion pentsaera “zuria”. Izan ere, Armand Daviden bizitza-tartean
Frantziak errege-aldi bi, inperio bat eta errepublika bi eduki zituen. Halaber,
hiru iraultza gertatu ziren, eurotako bi bereziki ankerrak: 1848an eta 1871n
Parisen herri-matxinadak egon ziren, odolez gorrituta geldiarazi zirenak. Bi-biak hurbiletik ezagutu zituen Armand Davidek, lehenengoa, Parisera lazaristengana iritsi berritan, eta bigarrena, Txinako lehen egonaldiko itzuleran.
Bigarren horrekin batera, gainera, Frantziak desohorezko ausiabartza pairatu zuen alemanen kontra, eta, hori dela-eta, nazionalismo frantsesa gori-gori
jarri zen.
Gorago aipatu dugu, Armand David ere kutsatu-edo egin zen giro horretan. Txinako lehenagoko urteetan europar guztiak familiakotzat jotzen bazituen ere, gerla frankoprusiarraren ostetik frantses modura agertu nahi du,
esaterako 1872ko urriaren 26an:
Txinatarrek badakite alemanak garaitu zaizkiguna, eta batzuetan euren mesprezioa erakusten digute, baina ez horregatik gure garaileak gu baino gehiago maite dituztela-eta. Halaber, egun batzuk direla konturatu egin naiz, nire gurdizainek eta zerbitzariek ni In-ko-jén bat,
hau da, ingeles bat naizela ihardesten dietela nire nazionalitateaz galdetzen dutenei. Egiaren amoreakatik (izatez txinatarren kezketarik azkenekoa) eta nire aberriaganako maitasunagatik, errieta egin behar izaten diet jokabide hori dela-eta, eta bai eskatu ere, frantsesa naizela ozenki esan dezaten, nongoa naizen galdetzen zaien bakoitzean.

Eta, izan ere, umetako benetako euskaldunen heziketa gorabehera,
Armand Davidek Frantzia du aberri, aberria aipatu behar duenero, nahiz eta
bidaietako jazokuneen kontakizunean europar modura agertu gehienetan,
inplizituki bada ere. Alabaina, hor ez dago (edo ez zegoen behintzat) inolako
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Jean Hiriart-Urruti
(1859-1915) hazpandarra
1882an apaiztu zen, eta
Larresoroko irakasle egin
zuten. Eskualduna aldizkariaren erredakzioko kidea
izan zen 1891tik aurrera,
eta 1904an zuzendari bilakatu zen. Idazle zorrotz
eta dotorea, euskararekin
jostatzen zen haren luma.
Ez hori bakarrik:
Iparraldeko idazle-belaunaldi oso baten maisua
izan zen.
Arg. AZKUE BIBLIOTEKA

kontraesanik, alegia, aldi berean benetako frantsesa eta benetako euskalduna izatean.
Bateragarritasun hori Armand Davidengan
bezalaxe oso zabalduta zegoen orduko giroan,
eta idazle askorengan atzeman daiteke. Kasurako, gorago aipatu dugun Barbierren izena
errepikatu ahal dugu. Baina, adibideetara joanda, beharbada argiena eta agerikoena Hiriart-Urruti dugu:
Ez erran, frantsesa dugula poxolu gure lurrean. Hauk atheraldia orai berriz hau: frantsesa poxolu guk? Gu frantsesaren etsai? Nehor eztaukagu Frantzian gu eskualdunak baino frantses hoberik. Gure lurrean
gira Frantzian bertze edozoin bezen ongi. Frantses mintzaia gurea da. Ez dute zeren guri
lephotik loth, iduri-ta nahi eztugulakoa iretsarazi beharrez.
Ahal dugun bezala mintzo gira frantsesez; halere, uko gaudela derasatenak bezen gogotik eta xuxen.
Bainan gure eskuara ere laket dugu. Noiztanik othe da ez haizu bi mintzai ukaitea eta
biak maite, izanik ere lehenari, hurbilenari, bereago hari estekatuxago?
(...)
Diote, buru hauste gutiago ginukela, utziz eskuara hiltzerat; eta bizitzeari thematzen bada,
kenduz. –Eskuara ken, zer zuzenez? Eta gero azkenean, kenduz, ez othe ginezake irabaz baino gehiago gal?
Zer uste lukete, ala eskualdun tzarretarik frantses onak egin? Ba, giristino galduetarik
dazkitzuen gizonak egiten eta ja eginak dauzkuten bezala.

Pasarte horretan erreskatatu (eta azpimarratu) ditudanak 1909an argitaratu zituen Dugun atxik eskuara izenburuko artikuluan. Hiriart-Urrutik berak
azpimarratu bezala, euskaldunak bereago eta bai hurbilago zeukan euskara
frantsesaren aldean. Alabaina, euskalduna baino frantses hoberik ez zegoen,
eta, areago, euskarabako euskaldunetatik (= eskualdun tzarretarik) nekez egin
zitekeen frantses onik.
Are eta gehiago, Hiriart-Urrutik frantses eta euskaldun arteko bateragarritasuna muturreraino eroan zuen, eta, aita Villasantek dioenez, Hegoaldeko euskaldunekin ez zuen ezer jakin gura, horrelako euskaldunik egon izan ez
balitz bezala. Geroago, baina, Hiriart-Urrutiri ere nazionalismo frantsesa
azkartu egin zitzaion, 14ko Gerla Handiaren kariaz, eta Piarres Xarritonek
dioenez, Frantzia hartuko du “patria bakar”.
Jakina, Armand Davidek ez zuen Hiriart-Urruti idazle handiak ibilitako
bide osoa korritu, besteak beste lerratze hori (“Frantziaren amodio itsua”)
beranduago etorri zelako. Hogeigarren mendeko kontua da, eta gure Ezpeletako protagonista XIX.arekin batera joan zitzaigun.
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Era berean, Armand Davidek ez zuen
aukerarik eduki, justu mende-amaierako urte
haietan ernamuinean zegoen bigarren bidea
urratzeko, alegia, Anton Abadia (1810-97)
euskal mezenas handiaren 1892ko “zazpiak
bat” mezuaren inguruan gauzatu zen ildoa.
Lehenago bai, Armand David bai joan zen,
nolabait, Abadiaren urratsen atzetik, izan ere,
ezpeletarrak bete zuen 1872an, mezenas
“zuberotarrak” Geografia eta Nabigazio Sailean 1867an utzitako hutsunea, Abadia Zientzi Akademiako kide oso egin zutenean
(1892. urtean lehendakari hautatu zuten).
Aipatzen ari garen beste bide horretan ere
gero eta zailago bihurtuko da Armand Davidek erakutsi bateragarritasuna.
Giro batzuetan orduantxe sentitzen hasi zena, ezin argiago adieraziko digute Gratien Adema-Zaldubiren bertso ezagun hauek:

Gratien Adema-Zaldubi
(Senpere, 1828- Baiona,
1907) 1853an apaiztu zen,
eta, Larresoroko irakaslea
izan eta gero, abade egon
zen Hazparnen, Bidarrain,
Atharratzen eta Baionan.
Berak idatzitako bertsoek
ospe handia lortu zuten
Iparralde osoan; lau sailetan bereiztu ohi dira: erlijiozkoak, alegiak, profanoak eta kantu aberkoiak.
Arg. AZKUE BIBLIOTEKA

Zazpi Eskual herriek bat egin dezagun,
Guziak bethi, bethi, gauden gu Eskualdun.
Agur eta ohore Eskual herriari,
Laphurdi, Basa-Nabar, Zibero gainari,
Bizkai, Nabar, Gipuzko eta Alabari,
Zazpiak bat besarka loth beitez elgarri.
Zazpi Eskual herriek bat egin dezagun,
Guziak bethi, bethi, gauden gu Eskualdun.

Izatez, 1893koak izan arren, bertso horiek berriro jendarteratu zituen,
denboraren harian gugandik askoz hurbilago dagoen Urko kantariak.
Ez dago esan beharrik, gertatzen ari zen sentimenduen polarizazioa dela-eta, ikuspegi biak
auzi-mauzitan sartu ziren laster batean. Berehalakoan igarriko dugu hori, Pierre Brusain euskaltzale handiak Azkueri 1898an Paristik igorritako
eskutitzean:
Les considérations patriotiques, le “Zazpiak Bat”, le
chêne de Gernika et l´espoir qu´ont les vrais Basques dans
la venue de jours meilleurs, tout cela paraît trop dangereux
au gérant de l´Eskualduna, qui le censure.

Pierre Brusain euskaltzale
hazpandarra (1859-1920),
Parisen medikuntza ikasi
eta gero, Hazparneko
medikua eta auzapeza
izan zen luzaro. Euskara
batuaren eta euskal akademiaren
(Euskaltzaindiaren) aitzindarietako bat izan zen.
Azkueren lagun eta laguntzaile fina. Eskualduna
aldizkarian zientzi dibulgaziozko artikulu batzuk
argitaratu zituen.
Arg. AZKUE BIBLIOTEKA
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Polarizazioa nabarmenduz joan zen. Esanguratsua da, esate baterako,
Eskualduna aldizkariko erredakzioaren egoera XX. mendearen hasieran. Izan
ere, aukera politiko desberdinek sortu zituzten, erredakzioko kide batzuen arteko gorabeherak, Xarritonek adierazi bezala. Batzuk –Pierre Brusain, Albert
Constantin (1873-1957)– euskal nazionalistak dira, eta besteak –Hiriart-Urruti, Adema gaztea, Daranatz, Saint-Pierre– frantses erregionalistak.

91 Ezpeletan azken aldikoz
Daranatzek damaigu Armand Davidek Ezpeletara egin azken bisitaldiaren
berri, baina, noiz egin zuen esan gabe, soilik “hil aurretik” izan zela. Horrenbestez, Armand David edadetu bat imajina dezakegu, hirurogeita hamar urte
ingurukoa. Handik laburrera hil egin zen Parisen, 1900ean.
Nolanahi, gure esploradore nekatuak txundituta utzi omen zituen Ezpeletako guztiak. Daranatzek dioskunez, ukabilaren tamainako armiarma bat
eraman zuen, otzana eta ondo bezatua. Normalean, eskuan edukitzen zuen,
eta lantzean-lantzean laztandu egiten zuen amultsuki, eta, izan ere, armiarmak mantsotasun osoz onartzen zituen haren ferekak. Areago, Armand Davidek keinua egiten zionean, armiarma zentaila-hotsean abiatzen zen horman
gora sabairantz, gela osoko euliak ziztuan harrapatuz, eta ostean, abiapuntura itzultzen zen. Zailago oraindik, batzuetan ehizan dagoela nagusiaren deia
entzun eta armiarma berehalakoan hurbiltzen zitzaion.
Batzuentzat ile-tenterazlea izango da armiarmaren eszena hori, bestetzuentzat sinesgaitza. Fobiak fobia, armiarmak eta antzeko patariak, hots,
migale eta tarantulak, gainditzen ari omen dira jendearengan betidanik sortu duten nazka, eta eurenganako gero eta zaletasun handiagoa zabalduz doa.
Horren frogatzat aipa daiteke, esate baterako, Floridako maskota-merkatuan
zenbat-eta 108 armiarma-espezie eskaintzen direla. Eta, jakina, armiarma-zale horiek trebarazitako aleen erakustaldiak badira, bai, Armand Daviden
zorioneko armiarmarenen mailakoak.
Sorterriari egindako azken bisitaldi horretan, pauma ikusgarri bat eraman
zuen bizirik, opari gisa, eta baita faisai gorri bat disekatuta ere. Halaber, herriko elizari esmaltezko gurutze ezin ederragoa oparitu zion. Bezuza hori, dirudienez, printze errusiar batek eman zion Armand Davidi, Tibeteko tximeleta zoragarri baten trukean.
Ziurrenez, Armandia thaidina izango da printze errusiarrak eskuratu zuen
tximeleta, hain zuzen ere Armand Davidek aurkitu zuen tximeletarik ikusgarriena. Bidaia-kaieretako oharren arabera, 1869ko maiatzaren 10ean topatu
zuen, eta, dioskunez, atzeko hego bakoitza hiru buztan luzez amaitua zeu-
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kan. Moupingo espezie eder hori
Blanchard-ek deskribatu zuen 1871n,
eta, begi-bistakoa denez, genero-izena ezpeletarrari eskaini zion; alabaina,
Armandia genero-izena itsas zizare
batzuentzako lehenagotik erabilita
zegoela-eta, egun darabilgun izen
taxonomikoa Bhutanitis thaidina
(Blanchard, 1871) da. Izena gorabehera, tximeleta-espezie hori Txinako
hego-mendebaldean bizi da, baina oso
urria da kopuruz, eta soilik lokalki
banatua. Gune malkartsuetan bizi da,
2000 m-tik gora. Nazioarteko CITES
hitzarmenaren bigarren eranskinean
inkludituta dago, baina horrek baino
hobeto, dirudienez, bere habitataren
iristezintasunak babesten du.
Aurkikunde zoologiko oso garrantzitsuetan nahastuta ikusi badugu ere,
orain artekoan hona ez dugu ezertxo
ere ekarri, Armand Davidek bildu
zituen ornogabeen gainean, alegia,
Mixel Elizanburuk (1890) dioskunez
“alimalexka pullit, bizkarrean hezurrik
ez duten” horietaz.
Ornogabea, bizkarrezurrik gabeko
edozein animalia da, hau da, Vertebrata klasekoa ez dena. Beraz, ornogabe terminoak bere buruaren definizio
argi eta tautologikoa darama aldean, ornorik eza adieraziz. Horrelako definizioa, ezaugarri espezifikoren baten presentzian barik bere absentzian oinarritu dena, ez da arrunta, eta ezaugarri hori dueneko kanon edo eredu
estandarrarekiko desbideraketa inplikatzen du. Kanonik edo eredurik ez balego, definizio horrek ez luke apenas zentzurik edukiko.
Horrela, Lamarck-ek lehendabizikoz “ornogabeak” “ornodunetatik”
banandu zituenean (bere Système des Animaux sans Vertèbres idazlanean,
1801ean), bazegoen inplikazio argi bat, alegia, animalietan ornoaren presentzia araua dela; eta hori Lamarck-en teoria ebolutiboaren ondorioa dateke,
zeinean goi-mailetako formetaranzko progresioa onartu baitzuen, eta, jakina,
goi-forma horien ordezkari doituenak ornodunak eta gizakia bera ziren.
Nolanahi ere, gerora norma bilakatu zen inplikazio hori.
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Armandia thaidina tximeleta dugu, eta, izan ere,
espezie horrek tximeleta-bildumari guztien guraria
betetzen du. Dena dela,
espeziea deskribatu zenetik hona nomenklatura-aldaketa bat jaso du, eta
gaur egun Bhutanitis thaidina da bere izen taxonomiko zuzena.
Arg. K. ALTONAGA eta
ARTXIBOKOA
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Armand Davidek hamar
milatik gora ornogabe
bidali zituen Parisko
Natur Zientzietako
Museora, esaterako lamina honetako kakalardoak.
Ornodunen aldean ornogabeak ez dira hain erakargarri suertatzen, eta
areago tartean panda-eta
baldin badaude. Nolanahi
dela, ezin dugu ornogabeen garrantzia ahaztu.
Arg. K. ALTONAGA

Alabaina, bizkarrezurra duten animaliak, hau da, kanon modura hartu
direnak, denetara 45.000 espezie dira: ezaguturiko animalia guztien 5% baino gutxiago. Modu berean, gorputz-diseinuaren ideiara joko bagenu, animalia ornodunak Chordata phylumeko subphylum batean bilduta daudela ikusiko genuke, gainerako kordatuak ornogabe direlarik eta, hala ere, elkarren
arteko desberdintasun erabatekorik ez dagoelarik. Areago, phylum mailarekin deskribatu diren beste hogeita hamar taldeak ornogabeez osatuak dira
erabat. Hortaz, ezin da esan oinarrizko bereizketa biologikorik dagoenik
ornodun eta ornogabeen artean.
Beraz, ornodun/ornogabe sailkapen dikotomikoa ezin da naturaltzat jo, ez
du-eta inolako oinarririk naturaren baitan. Halaber, neurri batean tronpagarri gerta daiteke, benetan ez dagoen simetriaren edo antinomiaren iradokizun
subliminala baitarama. Edozelan ere, arrazoi nagusi birengatik segitzen du
ornodun/ornogabe bereizketak zoologiaren arloan. Lehenik, Lamarck-ek
eraturiko hurbilketa behin ezarri eta gero gatxa da saihesteko. Bigarrena, eta
eraginkorrena seguruenik, guk geuk bizkarrezurra edukitzeagatik-edo, badirudi animalia ornodunek beraien maila taxonomikoari legokiokeena baino
arreta handiagoa merezi dutela.
Armand Davidek hainbat eta hainbat ornogabe bildu zituen, batez ere tximeleta, kakarraldo, armiarma, barraskilo, izain, zizare eta sorginorratzen artekoak. Lagin horietaz baliatuz, zenbait
ikerlan monografiko burutu ziren,
Armand David Parisera itzuli eta hurrengo urteetan, nahiz eta ezpeletarrak
bildutako ornogabeen gaineko hainbat
xehetasun geroago argitaratu diren, XX.
mendean zehar tantaka-tantaka.
Kasurako, Charles Oberthür lepidopterologo ezagunak tximeletei buruzko
monografia aurkeztu zuen 1876an. Urte
berekoa da Deyrolle eta Fairmaire-k
argitaratu zuten kakarraldoen gainekoa.
Bestalde, Daviden barraskiloen azterketaz Deshayes arduratu zen batik bat.
Hemen ez dugu monografia horien
mamian sakonduko, korapilotsuegia bailitzateke, baina, bai ekarriko ditugu
Armand Daviden egunkarietako ornogabeei buruzko zenbait ohar, jakingarriak
direla iritzi diegu-eta. Esate baterako,
Pekin inguruetako lehen joan-etorrietan
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bildutako datuen azalpena egitean, barraskiloak oso urri direla diosku, zazpi
edo zortzi espezie denetara. Areago, bareak askoz urriago ziren, eta hango
espezie bakarra hain gutxitan agertzen zen, txinatarrek ezagutu ere egiten ez
zutela, eta, horrenbestez, ez zegoen izenik bareari esateko. Lur-moluskuen
urritasun hori bidaia-egunkarietako leku askotan aipatu zuen Armand Davidek zelan edo halan, baina, urritasunik dramatikoena Moupinen da gertatzen: landarediaren eta faunaren ikuspegi askotatik Armand Davidentzat lur
promestua izan zen printzerrian hain justu, oso molusku gutxi ikusi zituen,
eta ikusitakoak eurak, dioskunez, ez dira aipagarriak. Hala ere, Deshayes-ek
hogei bat espezie berri deskribatu zituen Moupindik bidalitako barraskiloak
aztertutakoan.
Jakingarria da, bestalde, Pinchon monsinoreak Chengdu-n 1869ko otsailaren 13an kontatu ziona, opioaren inguruan. Dirudienez, lehenago Txinako
beste lurralde batzuetan bezala, Sichuan-en ere lo-belarra gero eta zabalduago zegoen, eta hori mandarinek ezikusiarena eginez. Eta, landare horrentzat lur-sailik onenak gordetzen zirenez, gari-uztak opioaren emendioarekin
batera gutxitu ziren, eta urterik urtera janariak garestitu eta miseria handiagotu bide beretik. Lehenago Sichuan-en erle-argizari asko ekoizten zen, baina, Pinchon monsinorearen arabera, gero eta nekezagoa, ia ezinezkoa suertatzen zen elizkizunetarako argizari nahikoa lortzea, zeren, lo-belarraren
loreek hiltzen baitzituzten erleak.
Ornogabeen gaineko ohar-sorta txiki honekin amaitzeko, Daviden hirugarren esplorazio-bidaiaren egunkariaren azken azalpena ekarriko dugu
hona. Berorretan, Txinako tximeleten inguruko zenbait zehaztasunen ostetik, tximeleta horien zorigaitza aipatzen du, hain zuzen ere, era guztietako
sorginorratz eta burduntzien kopuru demasakoa, etengabe tximeletak jaten
diharduena.

92 Amaierakoa
Armand Daviden hirugarren bidaiaren kronika tomo bitan argitaratu zenean,
aurkezpenak egilea “Baiona ingurukoa” zela zioen, baina, nongoa zehaztu
barik. Hainbat urte geroago, Armand Daviden ezpeletartasuna errebindikatu zuen, hura bezala Ezpeletan jaioa den Roger Etxegarai kardinalak. Horrelaxe ikus dezakezu, Emmanuel Boutan-ek 1993an ondu zuen Daviden biografiarako Etxegaraik idatzitako aitzinsolasean.
Baten batek bide beretik ari naizela pentsa dezake, baliteke. Egia esateko,
ez da horrela. Lan honen xedea ez da basko unibertsal baten errebindikazioa
izan, ez eta local hero baten lorifikatzea ere. Armand Davidek ez du horren
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Mongoliaranzko bidaiaren
kronikan, artean darwinismoarekin topo egin ez
zuen Armand Davidek
ondoko lerroak idatzi
zituen, hein batean bere
jardunbide osoaren azalpena izan zitezkeenak:
"Mais, toutes les sciences
qui ont pour objet les
oeuvres de la création
tendent à la gloire de leur
auteur: elles sont louables
en elles-mêmes et saintes
dans leur but; connaître la
vérité, c'est connaître
Dieu (...) J'aime passionnément les beautés de la
nature; les merveilles de la
main de Dieu me transportent d'une admiration
exclusive et telle que les
plus belles oeuvres de
l'homme ne me paraissent que misère."
Argazkiak Armand David
heldua darakuskigu: gizon
sinestuna eta eboluzionista aldi berean.
Arg. ARTXIBOKOA

premiarik. Aitzitik, Armand Davidek aukera
ederra eskaini digu eta eskaintzen du, oinarrizko ezagutza zientifikoa hedatzeko, hau da,
irakasteko, eta, aldi berean, erakusteko “zientzia egiteak” (to do science) zelango arazoak eta
zelango mugak dituen, eta bai zelango faktorek baldintzaten duten. Izan ere, askoz argiago ulertzen dira bai zientziaren egitateak eta
bai zientziaren prozesua bera ere, baldin-eta,
datuak, jazokuneak eta garapenak kontestu
historikoaren baitan kokatzen badira, hau da,
dagozkien ingurune politiko, sozial, ekonomiko eta kulturalean txertatzean.
Ez dago esan beharrik, perspektiba historikoa
edukitzeak sano lagunduko gaitu, egungo
egunean zientzia egitean eragiten duten faktore eta indarrak ikusten. Esate baterako eta besteak beste, kontakizunean
zehar Armand Daviden kasua aztertzean ikusi dugunez:
- Zientzialaria bere lanean guztiz eraginda egoten da, bai bizi den sasoia
dela-eta, eta baita ere bizi den gizartea kontrolatzen duen sistema politikoa
dela-eta. Sarritan ez du horrelakorik onartzen, baina, zientziaz kanpoko kontsiderazioek munta handia edukitzen dute zientzialariak egiten duen zientzian. Gogoratu, kasurako, zernolako nekeak ekarri zizkion aita Davidi Elizaren ortodoxiak, eboluzioaren hipotesia dela-eta.
- Zientzialaria jingoismoaz kutsatuta dago neurri batean, nahiz eta egiaren
bilaketan nazioen mugak ahazten dituela oso zabaldutako ustea izan.
- Berriro ere pentsaera zabal baten kontra eginez, zientzialaria ez dela gizaki “desinteresatua”, ez duela jakintza “purua” bilatzen ikusi dugu: Armand
Daviden “asmo onen” atzetik, momentu oro benetako hauspoa Frantziaren
interes kolonialak izan dira.
- Normalean, zientzialaria gizaki neutral eta objektibotzat jotzen da, eta,
horrenbestez, gatzbakotzat, piperbakotzat. Hala ere, Armand David kontraesanez josita ikusi dugu, kasurako, abangoardista zientzi kontuetan eta kontserbadorea gizarte-auzian. Hau da, zientzialaria ere humanoa dela erakutsi
digu Armand Davidek, gizatiarra dela.
Hauxe guztia izan da, ba, aita Armand David bidaztiaren urratsen atzetik,
edo hobeto, haren eskutik, ikasteko eduki duguna, etxetik irten barik. Halaber, hauxe izan da Armand David, pandaren aita, Eskual-herritik behinere jalgi diren jakintsun handienetarik bat. Horrelakoak asko edukiko bagenitu...
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Eranskina

Armand Daviden idazkeraren azterketa:
zelan idatzi halan izan

Idazkeraren azterketa bidez aiurria edo izaera ikertzea du helburu Grafologiak.
Jakintza honi buruzko lehen liburua 1622. urtean argitaratu zuen, Boloniako Unibertsitatean Filosofia irakaslea zen Camilo Baldik. Baina, idazkeraren lehen psikologoa Joan Huarte de San Juan garaztarra izan zen, izan ere, 1566. urtean idazkerak lan-orientaziorako zuen
test-balioaz idatzi zuen bere Examen de ingenios para las ciencias. Grafologia garatu eta "bulgarizatzearen" ohorea frantziar abate bati egozten zaio, Juan Hipolito Michoni hain zuzen
ere. Michon hartzen da aitzindaritzat, egin zituen interpretazioengatik eta 1871. urtean sortu zuen grafologiako lehen aldizkariarengatik. Honen ikaslea zen Crépieaux-Jamin arkeologoak heldu zion abatearen lanari. Michonen emaitzak koordinatuz eta 40 urteko behaketa, sistematizazio eta ikerketaren ondorioz metodo arrazional bat landu zuen, idazkera-nortasunaren zirrikituetan sartzeko. "Idazkera eta aiurria" (L´Écriture et le Caractère) eta "Grafologiaren
Abc" (ABC de Graphologie) liburuen egile honen metodoa, mugimenduen sailkapena da, psikofisiologiaren kapitulu bat. Idazkera zazpi generoren arabera sailkatu zuen berak, eta sailkapen horrek gaur egun ere dirau: abiadura, presioa, forma, norabidea, neurria, jarraipena,
ordena. Era berean, genero hauek espezietan sailkatzen dira, hots, espezieak genero bakoitzaren kualitate partikularrak dira. Adibide gisa: abiaduraren generoak espezie geldia, presazkoa, erabakiorra... barnebiltzen ditu. Neurriaren generoak, idazkera txikia, irregularra,
oinluzatuduna, gainaltxatua, handia... aurkitu ditzakegu.
Crépieauxek 175 espezie zehaztu zituen. Espezieak moduetan banatzen dira, hau da, espezieak sortzen dituzten zeinu txikiak dira. Idazkeraren mugimenduak generoen bidez eta hauek
adierazten dituzten espezieen arabera interpretatu behar dira. Mugimenduaren sorrera zehatza aurkitzeak bere interpretazioa hobesten du. Zeinu txikiak soilik behatzeak (obaluak irekita egitea, "i" letraren puntua aurreratzea...) txosten ezegoki eta/edo ezoso batera eroan dezake grafologoa.
Batez ere XX. mendean grafologiaren balideziari buruzko ikerketa asko egin da: Binet eta
Richet filosofoak, Wolphe, Séller, Eysenck Allport eta Vernon idazkeraren balio diagnostikoaz
aritu izan dira. Ikerketak kontraesanez beteta daude, askotan zeinu txikiak aztertu direlako
soilik beste batzuetan zeinua eta esanahi fixua hartu delako kontuan testuingurua alboratuta,
idazkeratik abiatu beharrean aiurritik hasi delako...
Metodo honen laguntzarekin eta beste ekarpen esanguratsu batzuk kontuan hartuta (suitzar eta alemaniar eskolak) egingo dut jarraian Armand Daviden nortasun-txostena.
Horretarako erabilitako eskuizkribuak 1871 eta 1872 urtetakoak dira, 45 urte inguru zituenekoak.
Espezie esanguratsuenak edo dominanteak aukeratuz, Armand Daviden nortasun-ezaugarri nagusiak hauek lirateke:
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Antolaketaren generoan eskuizkribu hau Lardaskatsua da (irudian ikus 1), hau da, letren
tontorrak goiko lerroko oinekin edo, alderantziz, oinak beheko lerroko tontorrekin nahasten dira. Oinen gehiegizko luzapenean dago zergaitia. Burmuin praktikoa, asaldaketa intelektuala eta barne-motibazio nabarmena antzematen dira luzapen honetan. Geldirik egon
ezin duen eta bidaiak egin behar dituen pertsonaren zeinua ere bada.
Desordenatua da baita: Desordena hau mugimenduak sorrarazten du: Pasioek eta inpultsibotasunak eragindako mugimendu sutsua dago Armand Daviden testuetan, gehiegizko ekintzak eta denbora ezak sorrarazitako desordena.
Bereziki neurriaren generoan Irregularra (ikus 2) da idazkera hau. Irregulartasun guztiak
hunkiberatasunaren seinale dira. Sentikortasuna, sormen gaitasuna, jakinmina beregan zeuden. Guztiz emotiboa, urduria, ipurterrea zen gizon hau, tximistalako irudimenarekin hitzetik hortzera ematen zituela erantzunak.
Beherakorra da (ikus 3), hots, hitzaren azkenerantz letrak txikiagotuz doaz. Behaketarako,
miaketarako gaitasuna, logika eta ondorioztatzeko iaiotasuna erakusten ditu. Burmuinak hasera batean osotasuna eta gero xehetasunak ikusten zituen. Kultura eta garapen izpirituala uzten
ditu agerian ezaugarri honek. Laster batean jabetzen zen aldamenean zuen gizakiaren asmo
eta beharretaz.
Mugimendu zabalak (ikus 4) dituen idazkera da, hau da, neurri eta mugimendu normalak
handitzen dituen idazkera da. Kanporatu-nahi jarraia erakusten dute eta pertsona odolberoetan gertatu ohi da. Kurba dotoreak eta garatuak dira, irudimen sortzailearen zeinuak dira eta
edertasunaren sentimentua erakusten dute.
Orriaren beheko alderantz ezkerreko bazterkia zabaltzen doa, pasioa, odolberoa izatea, bizitasuna, independentzia beharra, sugarra... agertzen dira bertan. Pazientzia eza, emaitzak berehala lortu beharra ere adierazten du zabaltze honek. Egitasmo batean sartuz gero, burubelarri eta temati azkeneraino joango zen.
Eskuineko bazterkirik ia-ia ez dago, bestearengana zuzentzen den komunikazioa, zuzena,
menperatzailea (inbasorea), oldarkorra ia gehienetan, inpultsibotasunaren ondorioz. Itsumustuan abiatzen zen, lehen urratsa ematekoa zen onerako edo txarrerako eta etorkizunaren
aurrean ziur agertzen zen. Bat-batean, berotasunean hartutako erabakiek damuarazi egingo
zuten behin baino gehiagotan. Antolatzeko zailtasunen bat edo beste erakusten du baita.
Lerrotik lerrora oso distantzia laburra dago, askotan oinak eta tontorrak elkar ukitu egiten
dira. Ideien kontzentrazioa, egoera batean murgilduta egoteko joera, honek dakarren ikuspegi
orokorra galtzeko arriskuaz.
Hitzetik hitzerako espazioa txikiegia da (ikus 5), egilearen "m" letra baino zabalera bat baino espazio txikiagoa. "Izaera orala" duten pertsonetan ikusten den ezaugarria da. Gizon honek
besteen hurbiltasuna oso gustukoa zuen, sikieran borrokatzeko.
Idazkera Zabala da (ikus 6), hau da, letrak hitzen barruan oso bananduta daude, letratik
letrarako hutsuneak, letren altuerarekiko % 80a baino zabalagoak dira. Egoera fisiko onean
sortzen da normalean idazkera mota hau eta bizi-jarrera estrabertituari dagokion idazkera da.
Sendi ingurunetik kanpo beste pertsona eta gauza batzuekin kontaktu beharra somatzen zuen
eta buruari baino gehiago jarraitzen zion bihotzari. Askatasun sentimentu batez inguraturik,
gauzen zentzu orokorra miakatzea gustatzen zitzaion. Mementuan okurritzen zitzaiona adierazteko joera zeukan, berezkotasunak indar handia zuen bere izakeran. Eztandak eta jenioak
tarteka-marteka baina eskuzabala zen guztiz.
Letren makurdura 125 gradukoa da batez beste (ikus 7) eta orain arte aipatutakoaren ildotik doa interpretazioa.
Lerroen norabidea ahurra da (ikus 8) zenbait dokumentutan (sinaduran ere pixka bat),
hau da, lerroek gorantz irekitzen den konba edo arku bat sortzen dute. Zailtasunek gai bat
utziarazi beharrean, gainditzera behartzen zuten Armand David. Eragozpenek buruestima
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ziztatu eta lanak ondo bukatzera estimulatzen zuten. Atsekabearen ostean berregiteko ahalegina zuen.
Idazkeraren joera orokorra eskuineranzkoa da, horizontalki edo pixka bat igoz, inoiz ez
da ezkerrera edo behera zuzentzen, idazkera Zentrifugoa eta Aurrerakorra da, altruismoaren
eta soziabilitatearen zeinua. Pertsonalki edo profesionalki progresatu nahia ere erakusten du.
Besteek bere erritmoa segi zezaketelako usteak eztabaida bat edo beste ere ekarriko zion.
Formaren parametroari erreparatzen badiogu, Erdiangelutsua da (ikus 9) Armand Daviden
idazkera, ez da idazkera kurbo edo angelutsuaren sistematizazioan erortzen. Izpiritu kritikoa
eta ekintza joria adierazten ditu.
Apaindua ere bada (ikus 10), letrek edo euren eranskinek, kizkurrak agertzen dituzte.
Asmamena, edertasunerako zentzua eta adierazpenerako talentua guri-gurian.
Idazkera Berezkoa da, hots, hasieratik azkenera desberdina neurrian, abiaduran, forman...
Ezpeletar honek mozorrorik gabe, era gordinean kanporatzen zuen bere nia.
Abiaduraren generoan, Bete gisa sailka daiteke idazkera hau (ikus 11). Mugimendu arin,
kurbo eta graziosoak ditu nonahi. Letra ugari era bitxi, aberats eta adimentsuetan elkarlotzen dira, batez ere letren goiko eremuan. Ideien oparotasuna, deskribatzeko gaitasuna, baliabide ugari eta pentsamendu eboluzionistaren jabe zen. Batez ere sormenarekin zerikusia zuten
lanetan ekoizpen handia agertzen zuen. Bizitasun maila ona zeukala ere antzematen da; alabaina, Armand Daviden eskutitzen fotokopiak erabili ditudanez, presioa ez dut ezagutzen eta
beraz ezin dut konfirmatu.
Grafismo hau Disparatua (ikus 12), lantzatua da, eutsiaren aurkakoa. Mugimendu arin eta
inpultsiboak nabarmenkeriak sortzen ditu, batez ere "t" makilak eta hitzen bukaerak luzatuz… "Inpetua", baieztapena, kitzikaberatasuna, ahalguztidun sentitzea, nolabait bere ingurunea dominatzeko joera erakusten zuen. Inhibizio kontziente, autodomeinu, hausnarketa
gutxi dago dokumentu hauetan.
Jarraitasunean Idazkera Lotua (ikus 13) eta Konbinatua da, oroimen onaren, sormenaren,
dinamismoaren eta hasten duena bukatzearen testigu. Bere iritziei tinko eustekoa zela ere
espezie honek adierazten digu.
Bi hitzetan, izaera praktikoarekin eta emotibitatearen berezkotasunarekin aurrera begiratzen zuen Armand Davidek. Askatasun eta errebeldiaz, inhibizio gutxirekin ekiten zuen, nahi
zuena lortzeraino.
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