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Esker ona
Esku artean duzun liburua zenbait pertsonak egindako lanaren emaitza da.

Eider Carton eta Arturo Elosegi begiraleek edukiaren, egituraren eta formaren
aldetik proposatutako aldaketei esker, asko hobetu da lana, ulergarritasuna
hobetzen eta gai irristakorrak egokiago azaltzen lagundu baitidate biek.

Ofizialki begirale izan ez arren, Xabier Barrutietari ere eskerrak eman nahi dizkiot,
kapitulu guztiak banan-banan irakurtzeagatik eta zenbait ohar lagungarri
egiteagatik.

Gai askori buruz idatzi izanak lan dezente eman dit, eta zenbait unetan ur
handiegitan ez ote naizen sartu galdetu izan diot neure buruari. Eskerrik asko,
aita, ama, Xabi, Ana, Iñaki eta Pedro, behar izan dudanean aurrera egiteko eman
didazuen indarragatik.

Liburu honetako argazki asko lagunek ateratakoak dira. Argazki bikain horiek
liburuari ukitu pertsonal berezia eman diotela iruditzen zait, hura asko janzteaz
gain. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkizuet, Rafael Gómez, David Barrutieta,
Xabier Barrutieta, Laura Sánchez, Cristina Vicente eta Natalia Ortega. Eutsi
iezaiezue bidaiatzeko duzuen grinari, hain argazki ederrak ateratzea ahalbidetzen
dizuen sentiberatasunari eta zuen altxor horiek gainerakoekin partekatzera
bultzatu zaituzten eskuzabaltasunari.

Azkenik, mila esker, irakurle, liburu hau irakurtzeko interesa izateagatik. Gu
guztion lana zure gustukoa izatea espero dut.

Begoña Arrate
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Sarrera

Noizbait gertatu zaizu ezezagun batekin hitz egiten hasi eta zure lagunen edo
familiartekoren bat ezagutzen duela ohartzea? Horrelakoetan, mundua txikia
dela esan ohi dugu, berez mundua oso handia izan arren. Gertaera horiek
kointzidentzia hutsak dira, edo sare sozialaren1 ezaugarrien ondorio bat?

Harvard Unibertsitateko Stanley Milgram soziologoak esperimentu bat egin zuen
1967an. Milgramek gutun batzuk bidali zizkien zoriz aukeratutako Wichita-ko
(Kansas) eta Omaha-ko (Nebraska) biztanle batzuei, gizarte estatubatuarraren
sare soziala hobeto ezagutzea helburu zuen ikerketa hartan parte har zezaten
eskatuz. Biztanle haietako bakoitzak gutun bat jaso zuen. Gutun batzuek
Massachusetts-eko pertsona jakin batenganaino iritsi behar zuten, eta beste
gutun batzuen azken hartzailea Bostongo pertsona jakin bat zen. Gutun
bakoitzak barnean zituen zegokion azken hartzailearen izena, argazki bat eta
posta-helbidea, baita esperimentuan parte hartzeko jarraibideak ere. Gutuna jaso
zuen pertsona bakoitzak bere izena idatzi behar zuen orri batean. Gutunaren
azken hartzailea pertsonalki ezagutzen bazuen eta haren bataio-izena bazekien,
gutuna zuzenean bidali behar zion. Ezagutzen ez bazuen, berriz, bere ezagunen
artetik ustez pertsona hura ezagutzeko aukera gehien zituenari bidali behar zion
gutuna. Hala, gutunak lagun edo ezagun batetik beste batera igaro ziren, zenbait
luzeratako lagun- edo ezagun-kateei jarraituz. Gutunek batez beste 5,5 bitarteko
behar zituztela hartzailearengana iristeko ondorioztatu zuen Milgramek
esperimentutik jasotako datuetatik. Zenbaki hori biribilduz gero, ondorioztatzen
da gizarte estatubatuarretik zoriz aukeratutako bi pertsonaren artean sei
ezagunek edo lagunek osatutako erlazio-kate bat dagoela, hots, zoriz
aukeratutako bi pertsona estatubatuarren arteko banantze-maila 6 dela.

xi

1 Sare bat lotura bidez konektatutako nodo talde gisa definitzen da. Edozein sare mota irudikatzeko,
sare horren nodoak puntu bidez adierazten dira, eta loturak, gezi bidez. Nodoak hainbat
motatakoak izan daitezke (irudikatzen den sare motaren arabera), eta gauza bera gertatzen da
loturekin (informazio-, energia- edota materia-fluxuak adieraz ditzakete loturek).
Adibidez, sare sozialaren nodoak pertsonak dira, eta loturak, pertsona horien arteko erlazioak;
zelulari dagokion sarearen nodoak geneen produktu kimikoak (molekulak) dira, eta loturak,
molekula horien arteko erreakzio kimiko espezifikoak; eta abar.
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Milgramen ikerketa horren ondorioak ezagututa, ez da hain harrigarria
zenbaitetan mundua txikia dela iruditzea. Izan ere, sare sozialak oso trinkoak
izan ohi dira, pertsona batzuek beste batzuek baino lagun eta ezagun gehiago
izan arren, pertsona bakoitzak lagun eta ezagun ugari baititu batez beste
(batezbestekoa 300 da, zenbatespen batzuen arabera).

Badirudi sare sozialak ez direla oso trinkoak diren sare bakarrak; izan ere,
adituen esanean, banantze-maila txikia ohikoa da zientzialariek ikertu dituzten
ia sare guztietan. Ikerlari horiek emandako batezbestekoen arabera, bazka-
sareetako espezieak bi loturak baino ez dituzte banantzen, zelula bateko bi
molekula hiru erreakzio kimikoz bananduta daude, Caenorhabditis elegans
espezieko zizarearen garuneko neuronak hamalau sinapsiz2 bananduta daude,
eta abar.

Munduko bizidun guztien arteko eta bizidun horien barneko erlazio mota guztiak
irudikatuz gero, hainbat sare oso trinko lortuko genituzke. Sare horiek oso estu
erlazionatuak leudeke, eta hainbat eskalari egokituta egongo lirateke. Sare
horien artean leudeke, alde batetik, sare naturalak —adibidez, ekosistema
bakoitzari dagokion sarea, organismo bakoitzari dagokion sarea, ekosistemak
elkarren artean lotzen dituen sarea, organismoak elkarri lotzen dizkion sarea,
arestian aipatutako sare soziala, eta abar— eta, bestetik, gizakiak sortutako
sareak —hala nola Internet, telefono-sarea eta trenbide-sarea—.

Sare kontzeptua gero eta gehiago erabiltzen da hainbat esparrutan. Sareen
zientzia sareei buruzko jakintza finkatzeaz eta hedatzeaz arduratzen da, eta,
orain arte lortutako emaitzen arabera, badirudi sare sozialek, korporazio-sareek,
izaki-sareek eta abarrek duela gutxi arte uste zena baino askoz antz handiagoa
dutela3.

Sareen zientzian diharduten adituen arabera…

– Sare gehienek oso nodo konektatuen kopuru urri bat izaten dute, eta
konexio gutxiago dituzten nodo ugari. Internet, World Wide Web delakoa,
zelula, sare sozialak eta abar horrelakoak dira, esaterako.

2 ‘Sinapsi’ da bi neuronaren arteko lotuneari ematen zaion izena. Nerbio-bulkada sinapsi batean zehar
igarotzen da neurona batetik batera.

3 Sarreran sareen egiturari, propietateei eta abarri buruzko informazio laburtua emango dugu. Sareen
zientziaren inguruko informazioa hedatu nahi izanez gero, Barabási-ren Linked liburu interesgarri
eta entretenigarria gomendatzen dugu (ikus liburuaren erreferentzia osoa sarreraren amaierako
‘Gomendatutako baliabideak’ atalean).
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– Sistema naturaletan, nodoak elkarren artean oso konektatuak egon ohi
dira, eta, horri esker, sistemak gai izaten dira akatsen eta asalduren aurrean
dagozkien oinarrizko funtzioak mantentzeko. Adibidez, Lurraren historia
geologikoan, espezieak beti desagertu izan dira berez. Iraungitze natural4

deritze gertaera horiei, eta Lurreko ekosistemei ez diete kalte handirik
egiten. Izan ere, ekosistemek berezko gaitasuna dute akatsei eta asaldurei
aurre egiteko, nodoak elkarren artean oso konektatuak baitituzte.
Kontraesana dirudien arren, sistema naturalen ezaugarri horrek, batetik,
indarra ematen die sistema horiei, baina, bestetik, kaltebera bilakatzen
ditu erasoekiko. Izan ere, konexio gehien dituzten nodoak desagerraraziz
gero, sarea desegiteko arriskua oso handia gertatzen da sistema horietan.
Adibidez, bazka-sare bateko espezie jakin batek oso konexio kopuru handia
badu gainerako espezieekin alderatuta, espezie hori desagertuz gero
ekosistemak desoreka larria jasan dezake.

– Sare erreal gehienek egitura modular hierarkikoa izaten dute, hots, 
S.1 irudiaren antzeko egitura.

S.1 irudia. Tamaina desberdineko bi sare modular hierarkikoren
irudikapen grafikoa. Albert-László Barabási-ren Linked: how
everything is connected to everything else and what it means for
business, science and everyday life (Plume, 2003) liburutik hartua.

Horrelako sareetan, hainbat modulu bereiz daitezke; modulu txikiak oso
lotuak daude elkarren artean, eta hierarkia bati jarraiki konbinatzen dira;

xiii

SARRERA

4 Gaur egun, espezieen iraungitze-tasa iraungitze naturalei dagokiena baino askoz handiagoa da,
iraungitze naturalez gain gizakiak eragindako iraungitzeak gertatzen baitira (gizakiak ekosistemak
suntsitu, degradatu eta zatitu izanaren ondorioz).
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hala, gutxiago konektatutako modulu handiagoak osatzen dituzte. Sareko
nodo konektatuenek moduluen arteko komunikazioari eusten diote
horrelako sareetan. Konexio kopuru oso altua duten nodo txikiak modulu
txikien nodoekin konektatuak daude, eta oso konexio kopuru altua duten
nodo handiak, berriz, hainbat tamainatako eta motatako moduluekin.
Egitura modular hierarkikoak diseinu-abantailak dakarzkie sare horiei,
sistemaren atalek bakoitzak bere aldetik eboluzionatzea ahalbidetzen
baitu. Izan ere, sistema naturaletan eboluzioak banakako funtzioei eragin
diezaieke modulartasun horri esker. Adibidez, mutazio genetikoek gene
bati edo gutxi batzuei eragiten diete eskuarki, eta, beraz, mutazio horien
eragina modulu jakin batzuetara mugatzen da. Mutazio batek hobekuntza
bat badakar, modulu hobetua duen organismoak ugaltze-arrakasta
handiagoa izango du; mutazio horrek moduluari eragitearen ondorioz
kaltea sortzen bada, berriz, modulu kaltetua duen organismoak ez du
bizirik iraungo, edo haren ugaltze-arrakasta murriztu egingo da.
Egitura modular hierarkikoaren ondorioz, litekeena da sistema batek
hainbat funtzio aldi berean egitea: modulu bakoitzeko nodoen arteko
konexio ugariek funtzio espezifikoak eraginkortasunez egitea ahalbidetzen
dute, eta, nodo konektatuenek, funtzioak koordinatzea.

– Ezinbestekoa da sare jakin baten egitura ezagutzea, sare horrek
irudikatzen duen sistema konplexua eta haren funtzionamendua behar
bezala ulertzeko. Sareen egitura deskribatzeko, grafiko-teoria izeneko
matematikaren atala erabili ohi da.
Adibidez, gaur egun, ekonomia grafiko-teoria bidez aztertzen da,
ekonomiari dagokion sarearen egitura ezagutzeak oso informazio
garrantzitsua eman baitiezaieke sare hori osatzen duten nodoei.
Ekonomiari dagokion sarean, elkarte txikiak, multinazional handiak eta
erdibideko hainbat kategoria daude, salerosketa-konexioen bidez
erlazionatuak. Sareen zientzian diharduten adituek diote negozio jakin
batek sare horretan duen kokapenak baldintza dezakeela negozio horrek
arrakasta izatea edo porrot egitea.

– Sistema konplexuei dagozkien sareek sistemaren osagai bakartuek
(nodoek) ez dituzten propietateak dituzte. Propietate gainerakor
(ingelesez, emergent property) deritze sistema konplexuen propietate
horiei.

xiv
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Adibidez, garuneko neurona bakartuek ez dute adimenik, adimena
garuneko neuronen arteko elkarreragin-sarearen ondorioz sortzen baita.
Beraz, garuneko neurona-sarearen propietate gainerakor bat da adimena.
Hori guztia gogoan hartuta, sareen zientzian eta konplexutasunaren
zientzian adituak direnek sistema konplexuak beren osagaien arteko
batura baino gehiago direla diote.

– Giza ezagutzaren eta giza jardueraren esparru ugariei ekarpen handia
egingo die zer sare mota dauden jakiteak, bai eta sare horien arkitektura,
topologia, funtzionamendua eta bestelako hainbat propietate ezagutzeak
ere. Alde horretatik, aditu horien aburuz, hogeita batgarren mendea sareen
mendea izango da, eta, sareen zientzia behar adina garatutakoan,
hurrengo pausoa konplexutasunaren teoria orokor bat eraikitzea
litzateke.

Esan daiteke konplexutasunaren teoriaren helburua dela biziaren, giza
jakintzaren eta giza jardueren esparru guztiak zeharka erlazionatzea.
Konplexutasunaren zientzian diharduten adituen arabera, ikuspegi global edo
holistiko horri esker, aldaketa jakin batzuen aurrean sistema konplexuek zer
portaera izango duten iragarri ahal izango da, eta giza jakintzaren eta giza
jardueraren hainbat eta hainbat esparrutan aurrerapauso handiak eman ahal
izango dira.

Hainbat tresna sortu behar izan dira konplexutasunaren zientziak aurrera egin
dezan; teoria matematiko ez-linealak, esaterako (horien artean, kaosaren teoria).
Hala ere, konplexutasunaren teoria orokor bat eraikitzera iritsi nahi bada, beste
hainbat eta hainbat tresna garatu beharko dira etorkizunean (teknikoak,
kontzeptualak, hizkuntzari dagozkionak…).

Gaur egun, eztabaida filosofiko-zientifiko bat dago zientzia klasikoaren eta
konplexutasunaren zientziaren inguruan. Konplexutasunaren zientzian
diharduten pertsona batzuek ‘erredukzionista’ deitzen diete zientzia klasikoan
dihardutenei, eta zientzia klasikoak errealitatea sinplif ikatzen duela diote.
Zientzia klasikoan diharduten zientzialari askok, kritika horren aurrean,
erantzuten dute holismoak emaitza oso urriak eman dituela, aspaldiko kontua
izan arren (Ludvig von Bertalanffy-k abiarazi zuen planteamendu hori 1940an,
Sistemen Teoria Orokorra plazaratu zuenean). Bi ikuspegi horien inguruan
sakondu nahi izanez gero, Richard Dawkins-en El relojero ciego (zientzia
klasikoaren ikuspegia islatzen duena) eta Fritjof Capraren La trama de la vida

xv
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(holismoaren aldekoa) gomendatzen ditugu, abiapuntu gisa (ikus sarreraren
amaieran dagoen ‘Gomendatutako baliabideak’ atala).

Eztabaidak eztabaida, litekeena da urte batzuen buruan zientzia klasikoak
aurrerapen handiak egiten jarraitzeaz gainera sareen zientziak eta
konplexutasunaren zientziak ere aurrerapauso garrantzitsuak ematea. Hori
horrela balitz, bi ikuspegi horiek ekarpen garrantzitsua egingo liokete elkarri,
eta horrek mesede egingo lioke zientziari eta, oro har, munduari buruzko
jakintzari.

Esku artean duzun liburu honek biziaren sareari buruzko azalpenak ematea du
helburu. Ezinezkoa da, noski, zientzia-dibulgazioko liburu batean biziaren sarea
goitik behera azaltzea, eta, gainera, gaur egun oraindik ez dugu ezagutzen
biziaren sarea osorik. Baina irakurleari sare horren inguruko zertzelada batzuk
azaltzen saiatuko naiz, funtsean nolakoa den irudikatzea errazagoa gerta dakion.

Liburuaren egitura eta erabilera
Orain arte azaldutako guztiarekin erlazionatuta, honako liburu honek hiru gai
nagusi jorratuko ditu. Gai horietako bakoitzaren barnean bizpahiru kapitulu
daude, guztiak kolore berarekin (urdina, laranja edo berdea). Hiru gai nagusik
aztertzen dute biziaren sarea: ikuspegi orokorretik, kolore urdinekoak;
gizakiaren nodoan fokatuta, kolore laranjakoak; eta sarearen oreka-egoera
arriskuan dagoen edo ez aztertzen, kolore berdekoak.

Bestalde, gai jakin bati dagozkion kapituluak beste bi gaienekin tartekatuak ageri
dira. Horren helburua da, batetik, dena erlazionatua dagoela eta modu ez hain
linealean irakurtzea atsegina dela azpimarratzea, eta, betetik, irakurtzeko modu
horrek hainbat gai elkarrekin erlazionatzea errazten duela erakustea. Irakurleak
nahi duen ordenan irakur ditzake kapituluak, honako liburu honen egiturak eta
edukiak hori egitea ahalbidetzen baitute.

Azkenik, kapitulu bakoitzean zenbait atal daude. Atal bakoitzaren luzera hamar
minutuan edo irakurtzeko modukoa da. Beraz, trenean, autobusean, norbaiti
itxaroten ari zarenean… atal horietako bat erraz irakurri ahal izango duzu.

Liburuan zehar hainbat galdera egiten dira. Izan ere, edozer ikasteko edo
benetan ulertzeko modurik onena norbera gaiari buruzko galderak erantzuten
saiatzea da. Horretarako laguntza ere aurkituko duzu liburuan. Izan ere, honako
liburu honek gida gisa jokatzen du biziaren sarean barneratzeko prozesuan; baina

xvi
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liburuaren muina ulertzeko, bertan azaldutakoa bezain garrantzitsuak edo are
garrantzitsuagoak dira irakurlearen jakin-mina eta gogoeta egiteko jarrera
egokia.

Kapitulu bakoitzaren amaieran, informazioa hedatzeko baliabideen aipamenak
aurkituko dituzu: bibliografikoak, aldizkarienak, txostenenak eta helbide
elektronikoenak. Horiei esker, interes gehien piztu dizuten gaiei buruzko
informazioa hedatzeko lehenengo pausoak errazago eman ahal izango dituzu,
eta zientzia ulertzea zure esku ere badagoela sentituko duzu. Jakin-mina,
hasierako bultzadatxoa eta denbora pixka bat besterik ez duzu behar!

Liburuaren bukaeran orri batzuk daude; nahi izanez gero, baliabide eta pasarte
interesgarrienen erreferentziak eta bestelako oharrak idazteko erabil ditzazun.
Hala, ez duzu orrietan azpimarratutakoaren bila aritu beharrik izango; eta zure
ondoren liburua etxeko beste norbaitek edo lagunen batek irakurtzen badu, zure
oharrei bereak gehitu ahal izango dizkio, eta baliabideei, gogoetei eta abarrei
buruzko hausnarketa elkarrekin egin ahal izango duzue.

Amaierako orri horiek taula-egitura dute, baliabide eta pasarte interesgarrienei
buruzko erreferentziak idaztea errazteko. Haietan baliabidearen kodea edo
kapituluko pasarteari dagokion paragrafoaren zenbakia idatzi besterik ez duzu.
Izan ere, kapitulu-bukaerako baliabide bakoitzak kode bat izango du, baliabide
motari (liburua, aldizkaria, web orria) dagokion hizki batez eta zenbaki batez
osatua (hizkiak L, A, eta W dira, hurrenez hurren). Bestalde, pasarte interesgarriei
dagozkien erreferentziak erraz idatzi ahal izango dituzu.

Azkenik, hitz gakoak nabarmenduak ageri dira liburu osoan, begiratu batean atala
edo paragrafoa zeri buruzkoa den jakitea eta informazio jakin bat aurkitzea
errazagoa izan dadin.

Gomendatutako baliabideak
L1: BARABÁSI, Albert-László: Linked: how everything is connected to everything

else and what it means for business, science and everyday life, Plume, 2003.
L2: BROCKMAN, John: La tercera cultura, Tusquets Editores, Colección

Metatemas, Barcelona, 1996.
L3: CAPRA, Fritjof: La trama de la vida, Anagrama, Barcelona, 1998.
L4: DAWKINS, Richard: El relojero ciego, Labro, Barcelona, 1989.
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BEGOÑA ARRATE

1

Materia biziari buruz pentsatzen jarritakoan, bakterio bat etor dakiguke
burura, edo biosfera (Lurreko bizidun guztiak barnean hartzen ditu
biosferak). Lehenengoari eskala zelularra dagokio; bigarrenari, berriz,
planeta-eskala. Bi eskala horien tamainaren aldea izugarria da, eta
materia biziaren barnean beste eskala batzuk daude (argazkian, aurretik
atzera, bigarren matrushkari legokioke maila zelularra; seigarren ageri
denari, berriz, biosfera-maila).

Materia biziaren eskala bakoitza bera baino handiagoa den hurrengo
eskalaren barnean dago, matrushka bakoitza bere atzean
kokatutakoaren barnean sartua dagoenean bezala. Irudiko sei
matrushkak antzekoak eta desberdinak dira aldi berean… gauza bera
gertatzen ote da materia biziaren eskalekin?

Biziaren  sarea

1
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Materia biziaren eskalak
Jakingo zenuke esaten zein diren materia biziaren eskalak edo mailak, txikienetik
handienera?

Txikienaren barnean birusak ditugu; horiek biziaren mugan daudela esan ohi da.
Birusen egitura oso sinplea da: informazio genetikoa dute (azido nukleikoz
osatua —DNAz edo RNAz—), eta hura inguratzen duen estalki bat (kapside
deritzon proteinazko kapsula bat da, eta, zenbait birusetan, gainera, hori lipidoz
eta proteinaz osatutako geruza batez estalia egoten da). Ezin dira beren kabuz
ugaldu, baina beste bizidunak erabiltzen dituzte horretarako: bizidunen
zeluletan beren informazio genetikoa txertatzen dute, eta, zelularen baliabideak
erabiliz, bere buruaren kopiak egiten dituzte (horrek zelularen ohiko
funtzionamendua galarazten du, eta, horren ondorioz, zelula gaixotu eta hil egin
daiteke). Beraz, gogoan hartuz gero biziaren oinarrizko unitatea zelula dela,
birusak ez lirateke materia biziaren barnean sartuko; baina kontuan hartuz gero
ugaltzeko ahalmena izatea nahikoa dela materia biziaren barnean sailkatzeko,
birusak bizidun gisa sailkatu beharko genituzke. Horregatik esaten da birusak
biziaren mugan daudela, hain zuzen: materia biziari dagokion ezaugarri bat
(ugaltzeko ahalmena) izanik, haren beste hainbat ezaugarri ez dituztelako. Hala
ere, gaur egun birusak ez dira biziduntzat hartzen. Birusak eskala
molekularraren barnean daude.

Eskala molekularraren ondoren, eskala zelularra dator; izenak esaten duen
bezala, zelulei dagokiena. Gaur egun, biziaren oinarrizko unitatea zelula dela
onartzen da. Zelulak bi talde nagusitan sailka ditzakegu: prokariotoak eta
eukariotoak.

Zelula prokariotoak zelula eukariotoak baino lehenago sortu ziren eboluzioan.
Zelula prokariotoen morfologia zelula eukariotoenarekin alderatuz gero hau
ikusten da:

– zelula prokariotoak txikiagoak direla (gehienek 0,2 eta 2 mikrometro
arteko diametroa izaten dute; zelula eukariotoen diametroa, berriz, 10 eta
100 mikrometro artekoa izaten da —mikrometro bat metro bat milioi bat
zatitan eginez gero lortutako zati bakoitzaren luzera da—),

– zelula prokariotoek ez dutela benetako nukleorik (ez dute ez mintz
nuklearrik, ez nukleolorik; zelula eukariotoek, berriz, bai)

eta
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– zelula prokariotoetan ez dagoela mintzez inguratutako organulurik
(zelula eukariotoek, berriz, mitokondrioak, erretikulu endoplasmatikoa,
Golgi aparatua, lisosomak eta abar dituzte, eta horiek mintzez inguratutako
organuluak dira).

Bakterio-zelulak zelula prokariotoak dira; animalia-, landare-, onddo-, alga- eta
protozoo-zelulak, berriz, eukariotoak.

Bestalde, esan beharra dago eskala zelularraren baitan aurkitu daitezkeen
tamaina-aldeak goiko irudikoak baino askoz ere handiagoak izan daitezkeela.
Adibidez, zelula txikienen artean mikoplasma izeneko zelula prokariotoak daude,
0,2 mikrometro inguruko diametroa dutenak; beste muturrean, txipiroien
neurona erraldoiak daude, txipiroiaren burutik “isatseraino” (mantuaren
giharreraino) doazen axoi erraldoiak dituztenak. Axoi horiek begi hutsez ikus
daitezke, 1 mm-ko diametroa izatera irits baitaitezke. Txibiek, orobat, neurona
erraldoiak dituzte, eta Architeutis sp. espezieko txibia erraldoiaren luzera 20 m-ra
irits daiteke… Hortik atera kontuak!

Izaki zelulabakarrek zelula bakar bat dute; izaki zelulanitzen kasuan, berriz,
organismoa zelula batek baino gehiagok osatzen dute. Beraz, marigorriaren,
gizakiaren eta gereziondoaren kasuan, esaterako, izakiari hurrengo eskala
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dagokio: eskala zelulanitza. Beheko argazkietan ageri den bezala, marigorria,
bitxilorea, gizakia eta gereziondoa eskala berean kokatu arren, bizidun horien
arteko tamaina-aldea nabarmena da (batez ere, marigorria gizakiarekin eta
gereziondoarekin alderatuz gero).

Leku jakin batean espezie bereko hainbat organismo elkartzean, populazioa
sortzen da, eta hori da, hain zuzen, eskala zelulanitzaren hurrengo eskala: eskala
populazionala.

Adibidez, gaur egun, Euskal Herriko giza populazioa 3 milioi pertsona ingurukoa
da, eta Lurreko giza populazioa, berriz, 6.000 milioi ingurukoa.

Ondorengo lehen argazki-lerroan, bitxilore-populazio bat ageri da, gereziondoa
baino askoz txikiagoa dena. Ondorengo bigarren argazki-lerroan, berriz,
kruziferoen taldeko landare-populazio bat ageri da, pertsona bat baino askoz
txikiagoa dena.

Hortik ondorio interesgarriak atera ditzakezu?

Irudiek argi azaltzen dute organismo txikien populazio jakin bat organismo
handiago bat baino txikiagoa izan daitekeela. Horrek pentsarazten digu,
hasierako sei matrushken irudia sei eskalen kontzeptua ulertzeko baliagarria izan
arren, eskalen arteko banaketa ez dela matrushken kasuan bezain garbia, eskalen
muturrak gainezarri egiten baitira neurriari dagokionez.

4
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Bestalde, leku jakin batean bizi diren zenbait espezietako (eta orain arte
aipatutako eskala guztietako) bizidunen populazioek ekosistema bat osatzen
dute. Beraz, eskala populazionalari eskala ekosistemikoak jarraitzen dio.

Azkenik, Lurreko ekosistema guztiek osatutako multzoari biosfera deritzo, eta
eskala biosferikoa da, hain zuzen, materia biziaren eskala handiena. James
Lovelock-en Gaiaren Teoriaren arabera, biosfera biziduntzat har dezakegu
(informazioa hedatu nahi izanez gero, ikusi ‘Gomendatutako baliabideak’ atalean
aipatzen den Lovelock-en liburua).

5
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Nola irudikatu materia biziaren eskalak?
Materia biziaren sei eskala horiek materia biziaren konplexutasunaren mailak

adierazten dituzte, eta bertikalki ordenatuta irudikatu ohi dira, txikiena

behealdean eta handiena goialdean jarrita. Horrenbestez, molekulez edo geneez

ari garenean behe-mailei buruz ari garela esaten da, eta zelulei, organoei,

banakoei eta abarrei buruz ari garenean, berriz, goi-mailei buruz.

Materia biziaren unibertsalak
Nola irits daitezke konplexutasunaren zientziaren inguruan diharduten

zientzialariak biziaren sarea irudikatzera? Ikaragarria da, antza, egiteko dagoen

lan guztia; baina, ikertzaile horien aburuz, litekeena da lasterbideak egotea. Izan

ere, biologiak azken mendean emandako aurrerapauso itzelari esker, zientzialari

horiek pentsatzen hasi dira litekeena dela materia biziaren edozein antolaketa-

mailari aplika dakizkiokeen printzipioak egotea, hots, sistema biologikoak

printzipio komunen arabera ordenatuak egotea eskala guztietan. Printzipio horiei

materia biziaren unibertsal deritze, eta fisikaren legeekin zer-nolako erlazioa

izango luketen aztertzen hasi dira zientzialariak.

Zientzialari guztiak ez daude ados, jakina, unibertsal horien planteamenduarekin.

Adibidez, Stanford Unibertsitateko Deborah M. Gordon andrearen aburuz, beren

burua antolatzen duten sistemak ulertzeko modurik hoberena da sistema

biologiko horiek banan-banan aztertzea eta ulertzea, eta ez zuzenean sistemen

arteko antzekotasunak bilatzea. Izan ere, Gordonen iritziz, antzekotasunak soilik

bilatuz gero, litekeena da aurretik finkatutako ereduei egokitzen ez zaien kasu

bat aurkitutakoan kasua alde batera uztea. Beraz, Gordonen ustez, lehendabizi

sistema biologikoak bakoitza bere aldetik aztertu behar lirateke, eta, sistema

horietako bakoitzak bere arazoak nola konpontzen dituen ulertzera iritsi

ondoren, sistema horien guztien arteko antzekotasunak eta desberdintasunak

bilatu.

Arestian aipatutako materia biziaren unibertsalak eta haien inguruko eztabaidak

beste liburu bat idazteko adina dira. Unibertsal horiek badaude, haietako bat

informazioa transferitzeko jarraitzen diren printzipioak lirateke. Ondoren,

balizko unibertsal horren inguruko informazioa hedatuko da, adibide gisa.

6
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Informazio-transferentzia

Eskala molekularraren eta eskala zelularraren arteko aldea oso handia da
tamainari dagokionez. Bestalde, ezinbestekoa da eskala molekularraren eta
eskala zelularraren artean informazioa behar bezala transferitzea zelulak ondo
funtziona dezan eta, horren ondorioz, organismoak, populazioak eta abarrek
ere behar bezala funtziona dezaten. Gauza bera lortu behar da edozein eskalaren
eta haren albokoen artean.

Nola transferi liteke informazioa eskala batetik bestera modu koherentean? Hau
da, nola gainditzen da tamaina-aldeak sortutako arazoa?

Konplexutasunaren zientzian diharduten zenbait zientzialarik diote materia
biziaren antolaketa-maila jakin baten barneko komunikazio-arauak beste edozein
antolaketa-mailaren barnean daudenen oso antzekoak direla, eta, horri esker,
informazioa eskala batetik bestera behar bezala transferi daitekeela. Beraz,
zientzialari horien aburuz, informazioa modu bertsuan transferitzen da materia
biziaren antolaketa-maila guztien baitan, eta, horri esker, materia biziaren
antolaketa-maila desberdinen artean ere informazioa transferi daiteke.

Konplexutasunaren zientziaren ikuspegiarekin bat ez datozenek esan dezakete
hori ez dela zuzena, populazio bateko banakoen arteko komunikazioa eta banako
baten zelulen arteko komunikazioa, esaterako, ez direla arau komun batzuei
jarraiki gertatzen.

Zer erantzungo liokete horri informazioa eskala guztien baitan modu bertsuan
transferitzen dela dioten zientzialariek? Alberto Ferrús doktoreari1 galdera hori
egiteko aukera izan nuen, eta honela erantzun zuen:

1) Espezie bereko banakoen arteko komunikazioa ezagutze-kode batean
oinarritzen da nagusiki. Kode hori kimikoa izaten da funtsean. Kodea
espeziearen araberakoa da, eta, sarritan, taldearen araberakoa (adibidez,
inurritegi bat, erlauntz bat, baso bateko kanarioak, kumaldi bateko
ugaztunak eta abar). Organismo baten barnean ere kodeak erabiltzen dira
nerbio-sistemako neuronak elkarren artean behar bezala konekta daitezen,
epitelio mota bakoitza behar bezala munta dadin, gihar bakoitza dagokion

7
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1 Alberto Ferrús doktorea ikerkuntza-irakaslea da Consejo Superior de Investigaciones Científicas-eko
Instituto Cajal-en. Suitzako International Brain Research Organization-ek neurogenetikako Demuth
saria eman zion, eta California Institute of Technology-k (AEB), berriz, Cornelius Wiersma saria.
Materia biziaren unibertsalen dibulgazio-lanak egin ditu, eta, gaur egun, gai horri buruzko
monografia bat prestatzen ari da.
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lekuan txerta dadin, eta abar; kode horiek kimikoak eta zelula mota
bakoitzaren araberakoak izaten dira funtsean. Adibidez, axoi-gidari2 esker,
objektu baten irudia ordena bati jarraiki transmititzen da garunaren
proiekzio-zentro bakoitzean. Ikusten dugunak ordena horri esker du zentzua;
ordena hori ez balego, objektuaren xehetasunak ikusteko gai izango
ginatekeen arren, ez genuke objektuaren irudi koherentea ikusiko. Gauza bera
gertatzen da gure gorputzaren atal bakoitza modu ordenatuan hautematen
dugunean, edo soinuak hautematen ditugunean.

2) Espezie bereko banakoen arteko komunikazioa gerta dadin, beharrezkoa da
komunikazio-kodeek arau ordenatuak eta hierarkizatuak izatea. Horrela
antolatzen da, orobat, zentzumen bidezko hautemate-prozesua garunean,
baita digestio-prozesua, zatiketa zelularra eta abar ere. Hierarkia horri esker,
fisiologia erregula daiteke (zenbaitek ‘plastikotasun’ deritzo horri, hitz
horren berezko esanahia ahaztuta edo).

3) Banakoen arteko komunikazioak barnean hartzen du mezuak hartzaile
zehatz batekin bidaltzean datzan propietatea. Psikologoek (psikologo
batzuek, behinik behin) hori esatean ulertzen dute espezifikotasuna mezuan
dagoela. Nire ustez, ideia hori okerra da. Izan ere, espezifikotasuna mezuaren
hartzailearen gaitasun-egoeran dago (hartzaileak gaitasuna izango du
mezua jasotzeko gauza denean, eta mezu horri erantzun bat emateko
prestatuta dagoenean). Hau da, espezifikotasuna hartzailean dago, ez
mezuan. Hori bera da, hain zuzen, hormona bidezko komunikazioaren,
neurotransmisioaren3 eta beste zenbait prozesuren oinarria. Hala, hormona
bat edo neurotransmisore bat jariatzen denean, molekula horrentzako
berariazko hartzaileak dituzten zelulei baino ez die eragingo; eragin hori
espezifikoa izaten da.

4) Mezu bera jaso duten banakoen arteko komunikazioak hainbat erantzun sor
ditzake banako horietan, guztiek mezua hautemateko gaitasuna dutenean.
Kasu horretan ere psikologo batek (edo batzuek) esango lukete banako
bakoitzak bere modura interpretatzen duela mezu jakin bat, nork bere

8

2 Neurona bakoitzak axoi izeneko luzapen luze bat du mutur batean, beste muturreko dendrita
izeneko luzapen labur ugariez gainera. Nerbio-bulkada axoietan zehar garraiatzen da neurona
batetik bestera. Garuna garatzen ari denean, neurona bakoitzaren axoia dagokion norabidean
luzatu behar da, neurona egokiarekin konekta dadin. Prozesu horretan, zenbait molekulak hartzen
dute parte; neuronari axoia zer norabidetan luzatu behar duen adierazten diote molekula horiek.
Axoi-gida deritzo prozesu horri.

3 Neurotransmisioa neurotransmisore izeneko substantzia baten bidez gertatzen da, sinapsiari
dagokion gunean. Bi neuronaren artean edo neurona baten eta gihar-zuntz baten artean gerta
daiteke neurotransmisioa.
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idiosinkrasiaren edo gogo-aldartearen arabera. Hori berori da zelula-
fisiologian gertatzen dena: zelula baten ‘nortasuna’ zelularen errepertorio
molekularraren eta zelula horrek kinada jakin bat jasotzen duenean duen
egoera funtzionalaren araberakoa da. Horren guztiaren ondorioz, zelula-
fisiologia aztertzen denean, zelula baten erantzuteko ‘probabilitatea’ gogoan
hartzen da. Hala ere, litekeena da zelula batek kinada bera behin baino
gehiagotan jasoz gero erantzuna beti bera ez izatea. Aipatutako probabilitate
hori sistema bizien portaera guztiz aurreikusi ezin izateari zor zaio; sistema
bizi jakin baten portaera aurresateko zailtasuna handiagoa edo txikiagoa
izango da sistemaren izaeraren arabera.
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Barrea giza adimenaren adierazgarri hartu izan da luzaroan. Baina,
harrituko zinateke animaliek ere barre egiten dutela esango banizu? Ez
naiz txantxetan ari: Jaak Panksepp Ohio-ko Bowling Green State
University-ko irakasleak eta haren ikerketa taldeak egindako ikerketen
arabera, badirudi gizakia ez dela barre egiteko ahalmena duen animalia
bakarra, beste zenbait animaliak jolasten eta ongi pasatzen ari direnean
barrearen antzeko soinua egiten baitute. Beraz, ‘barre’ hitzaren definizio
zabalxeago bat onartuz gero, barrea ez litzateke gizakion ondarea soilik.

Hainbat aldiz entzun izan dugu gizakiak badituela zenbait ezaugarri
berezi, gainerako animaliek ez dituztenak. Ideia horiek erabili izan dira
gizakiari animalien talde barnean estatus berezia emateko; alegia,
gizakia gainerako animalien gainetik kokatzeko. Egiazkoak dira balizko
alde horiek?

Gizakia,  hain  desberdina?

2
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Barrearen adibidea

Gaiari ekiteko, barreari buruzko adibidearen xehetasun gehiago azalduko ditugu
ondoren.

Jaak Pankseppek txinpantzeekin, zakurrekin eta arratoiekin egindako ikerketen
arabera, animaliek barrearen antzeko soinua egiten dute jolasten eta ongi
pasatzen ari direnean: txinpantzeek eta zakurrek arnasestu-soinua egiten dute,
eta arratoiek, berriz, karrankak. Dirudienez, litekeena da arnasestu-soinu eta
karranka horiek dopamina neurotransmisorea askatzen duten garuneko nerbio-
zirkuituak aktibatzean sortzea. Gizakion kasuan, orobat, egoera dibertigarrietan
zirkuitu horiek aktibatzen dira. Pankseppek dio horrek guztiak iradokitzen duela
barre egiteko ahalmena gizakia baino lehenago sortutako erantzun emozionala
izan daitekeela.

Bestalde, Pankseppen arabera, barreari dagozkion zirkuitu neurologikoak
garunaren alderdi ‘zaharretan’ ditugu gizakiok, eta horien egitura orokorra
animalia askok dutenaren antzekoa da. Gizakion kasuan, haurrak oso goiz hasten
dira barre egiten, eta Pankseppen aburuz, aipatu berri dugun ideia indartzen du
horrek.

12
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Halaber, azaldutakoarekin bat etorriz, Pankseppek ikerketa horietatik
ondorioztatu du gizakiaren barre egiteko ahalmena hitz egiteko ahalmena baino
lehenago garatu zela.

Hala ere, badago Pankseppekin bat ez datorren eta barrea eta alaitasuna gizakion
ondareak baino ez direla dion zientzialaririk.

Nork ote du arrazoia?

Ezaugarri komunak
Argi dago gizakiok eboluzioan zehar gainerako animaliekin egin dugun bidea oso
luzea dela. Beraz, ezaugarri komun ugari ditugu haiekin. Ideia horrekin bat dator
gizakiaren eta ebolutiboki horrengandik gertu dauden beste animalien genomen
antzekotasun-maila oso altua, genomen sekuentziazio-programek agerian utzi
dutena. Baina zenbateraino dira antzekoak gizakion eta gainerako animalien
ezaugarriak?

Barne-kontzientzia

Bosgarren kapituluan azalduko dugun bezala, taldetan bizi diren duela gutxi
sortutako animaliek (esaterako, hominidoek —bereziki, txinpantzeek eta
bonoboek—, elefanteek eta delfinek), kanpo-ingurunearen kontzientzia (kanpo-
kontzientzia) izateaz gain, beren emozioen kontzientzia (barne-kontzientzia) ere
badute.

Komunikatzeko gaitasuna

Gizakia da lengoaia sinbolikoa eta abstraktua duen izaki bizidun bakarra, baina ez
da komunikatzeko gaitasuna duen izaki bizidun bakarra. Izan ere, komunikazioa
oso hedatua dago intsektuen, anfibioen, hegaztien, saguzarren, zetazeoen eta
primateen kasuetan. Komunikazioari esker, animalia horiek funtzio
garrantzitsuak betetzen dituzte: gorteiatzea, bikotea hautatzea, espezieei eta
banakoei antzematea, lurraldea defendatzea, gainerako banakoak menderatzea,
gainerako banakoei ohartarazpenak egitea, beren burua defendatzea,
arriskuaren aurrean alarma-seinalea bidaltzea, elikagaia bilatzea, jokoa eskatzea,
ondorengoak zaintzea, taldea banatzea eta taldea koordinatzea.
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Era askotara definitu izan da komunikazioa, baina biologian definizio
estandarrena hau litzateke: organismo batetik (igorletik) beste organismo
bateranzko (hartzaileranzko) informazio kodetuaren transferentzia, testuinguru
bati dagokiona, eta hartzailearen portaera aldaraz dezakeena. Komunikazioa
hainbat motatako seinaleen edo portaeren bidez gertatzen da (seinale mota
nagusiak aurrerago azalduko ditugu).

Zergatik izan behar du kodetua informazioak? Hartzaileak informazioa ulertu
behar duenez, bai igorleak bai hartzaileak “hizkuntza bera hitz egin” behar
dutelako.

Zergatik esaten da informazio-transferentziaren ondorioz hartzailearen
portaera aldarazteko aukera egon behar duela komunikazioa egon dadin? Ezin
delako esan komunikazioa dagoenik hartzaileak jaramonik egiten ez badio
igorleak bidalitako informazioari. Beraz, hartzaileak paper aktiboa jokatu behar
du, hots, ezinbestekoa da igorlearen eta hartzailearen arteko informazio-trukea.

Komunikazioa hainbat motatako seinaleen bidez gerta daiteke, lehen aipatu
dugun bezala. Seinale horiek ikuspegi makroskopikotik erraz bereiz daitezkeen
arren, guztiek oinarri kimikoa dute. Lehenengo kapituluan duzu horri buruzko
azalpen bat.

Hona hemen naturan lengoaiaz gain dauden beste komunikazio moten adibide
batzuk:

• Seinaleztapen molekulen eta hormonen bidez

Bakterioek inguruko bakterioek igartzen dituzten seinaleztapen molekulak
jariatzen dituzte. Horri esker komunikatzen dira bakterioak elkarrekin.

Bestalde, izaki zelulanitzek, feromona eta kairomona izeneko substantziak
ingurunera jariatzen dituztenean, espezie bereko edo desberdineko izakien
portaera aldarazten dute, hurrenez hurren. Horrek esan nahi du feromonek
eta kairomonek izaki zelulanitzak elkarrekin komunikatzeko modu bat
osatzen dutela, hots, feromonen eta kairomonen bidez informazioa
transmititzen dela.

Animaliek feromonak ekoizteko guruin espezializatuak izan ditzakete, edo
ez. Feromonak ekoizteko guruin espezializaturik ez duten animalien
kasuan, feromonak animaliaren hondakin-produktuetan egon ohi dira
(gehienetan, gernuan, izerdian edo gorotzetan).
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Seinaleztapen molekulen eta hormonen bidezko komunikazioak ezaugarri
hauek ditu:
– Ez du ahalbidetzen igorlearen kokapena zehatz jakitea.
– Animalien kasuan, energia-kostu txikia du, eskuarki (gernua, izerdia,

gorotzak). Hala ere, kostua handiagoa izan ohi da feromonak guruin
espezializatuek ekoizten dituztenean.

– Ilunpean erabil daiteke.
– Ondo funtzionatzen du, distantziak luzeak direnean izan ezik.
– Informazio-transmisioa mantsoa izan ohi da.

• Ikusmen bidez

Ikusmen bidezko komunikazioaren adibide gisa petaloen kolore
erakargarriak aipa ditzakegu. Petalo koloretsuak dituzten landareek
animalien laguntza behar izaten dute ernaltzeko. Petalo deigarriak
sortzeak energia-gastua dakarkio landareari, eta, beraz, gastu hori
justifikatzen duen onuraren bat ere ekarri behar diote egitura horiek
landareari (bestela, aspaldi desagertuak leudeke lore deigarriak dituzten
landareak).

Zerk erakartzen ditu polinizatzaileak lore deigarri horietara? Loreen
edertasunak, agian? Zertarako jartzen dira intsektuak, adibidez, loreen
gainean? Zertan aritzen dira han ematen duten denboran? Argi dago
polinizatzaileei ere onuraren bat ekarri behar diela lore batetik bestera
hegan ibiltzeak eta lore bakoitzean denbora bat emateak. Bestela, jarduera
horiek ez zuten iraungo eboluzioan zehar, energia eta denbora asko
inbertitzea eskatzen baitiete polinizatzaileei. Zer izan daiteke onura hori?
Janaria, agian?

Loreek mezu bat bidaltzen diote polinizatzaileari: “zatoz, janaria emango
dizut eta”. Horren ondorioz, animalia polinizatzaile batek (intsektuak,
hegaztiak…) lore koloretsu bat ikusten duenean, bertara gerturatzen da
polena edo nektarra eskuratzera (kasuan kasukoa), lore horren forma eta
lore horrek eskainitako elikagaia berari egokitzen bazaizkio (zenbaitetan,
loreek oso forma bereziak izaten dituzte, eta polinizatzaile-espezie bakar
batek eskura dezake lore horrek eskainitako elikagaia; bestalde,
polinizatzaile bakoitzak elikatzeko modu jakin bat du —batzuek polena
jaten dute, beste batzuek nektarra xurgatzen dute…—).
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Animalia batzuk espezie jakin bateko landareen loreetara baino ez dira
joaten elikatzera, eta beste batzuek landare-espezie bat baino gehiago
‘bisitatzen’ dituzte.

Animalia bat espezie bateko landare baten lore batetik bestera joaten
denean, lehen lorearen polena bigarren lorearen estigma gainera eroriko
da animalia bigarren lorean elikatzen ari den bitartean (loreen ugaltze-
aparatu emearen goialdea da estigma). Ondoren, polenak lorearen estiloa
zeharkatzen du (estigmaren azpiko egitura luze bat da estiloa, eta estigma
eta obulutegia elkartzen ditu). Horrenbestez, polena obulutegira iristen da,
eta lehen lorearen polenak bigarren lorea ernaltzen du, animalia
polinizatzaileari esker.

Bestalde, animaliei dagokienez, esan daiteke ikusmen bidezko
komunikazioaren oinarrian jarrerak eta apendizeen edo gorputz
osoaren mugimenduak daudela, baita koloratze, diseinu eta egitura
bereziak ere.

Adibidez, animalia batzuk harraparien erasoa saihesten dute gorputzeko
koloreei esker. Animalia pozoitsuek, esaterako, kolore biziak izan ohi
dituzte. Suge pozoitsu batzuek xingola gorriak, beltzak eta horiak
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dituzte soinean, gainerako animaliei “kontuz ibili nirekin, pozoitu
zaitzaket eta” ohartarazteko. Baina beste animalia batzuek kolore eta
marrazki horiek imitatzen dituzte, pozoitsuak izan ez arren (adibidez,
pozoitsuak ez diren suge batzuek xingola batzuk eta kolore gorria,
beltza eta horia dituzte). Fenomeno horri mimetismo deritzo, eta, horri
esker, animalia mimetikoek harrapariak saihestu ditzakete, pozoitsuak
izan ez arren.

Harraparien erasoa saihesteko koloreez gain marrazkiak erabiltzen
dituzten animaliak ere badaude, hegaletan begi-itxurako marrazkiak
dituzten tximeletak esaterako. Begi-itxurako marrazki horiei esker,
harrapariari iruditzen zaio tximeleta animalia handiago baten begiak direla,
eta, horrenbestez, tximeletak aukera handiagoa izango du harrapariaren
erasoa saihesteko.

Ikusmen bidezko komunikazioak oinarrizko ezaugarri hauek ditu:
– Igorlearen kokapena zehatz jakitea ahalbidetzen du.
– Energia-kostu ertaina du igorlearentzat.
– Ezin da ilunpean erabili, ilunpean argia igortzen duten animalien kasuan

izan ezik (adibidez, ipurtargiek ilunpean erabil dezakete, argia igortzen
baitute; fenomeno horri bioluminiszentzia deritzo).

– Seinale mota horrek distantzia txikietan soilik funtzionatzen du ondo.
– Informazioa azkar transmititzea ahalbidetzen du.
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• Entzumen bidez

Komunikazio mota horrek bibratzen duten objektuek edo egiturek
sortutako soinu-uhinak ditu oinarri. Uhin horiek airean edo uretan zehar
garraiatu ohi dira. Entzumen bidez komunikatzeko hainbat modu daude,
eta sortutako soinua apala edo oso ozena izan daiteke, erabilitako
‘instrumentua’ren arabera.

Adibidez, intsektuek entzumen bidez komunikatzeko modu ugari dituzte.
Termitek, esaterako, burua lurraren aurka kolpatzen dute komunikatzeko,
eta matxinsaltoek eta txitxarrek, berriz, organo bereziak dituzte
komunikatzea ahalbidetzen dien soinua sortzeko.

Hala ere, termitak ez dira komunikatzeko kolpe bidez sortutako soinua
erabiltzen duten bakarrak: gorilek bularra kolpatzen dute mezu jakin
batzuk bidaltzeko, okilek zura…

Beste batzuetan, soinua ahoskatu egiten da, negar, barre, garrasi, kantu,
txistu eta abar eginda, esaterako.

Azkenik, zenbait animaliak ultrasoinuak erabiltzen dituzte komunikatzeko
(adibidez, izurdeek), eta beste batzuek, berriz, infrasoinuak (elefanteek,
esaterako).

18
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Hona hemen entzumen bidezko komunikazioaren ezaugarri nagusien
zerrenda:
– Igorlearen kokapena zehatz jakitea ahalbidetzen du.
– Energia-kostu handia du igorlearentzat.
– Ilunpean erabil daiteke.
– Ondo funtzionatzen du, distantziak luzeak direnean izan ezik.
– Informazioa erraz transmititzea ahalbidetzen du.

• Substratuaren bibrazio bidez

Substratuaren bibrazio horiek substratua (lurra, harea edo amaraun bat,
esaterako) kolpatzen denean sortu ohi dira.

Substratuaren bibrazio bidezko komunikazioa ohikoa da karraskarien,
narrastien eta armiarmen kasuan, adibidez.

Armiarmen kasuan, komunikazio mota hori garrantzitsua da, eta bibrazioak
hainbat substratu motatan zehar transmiti daitezke:
– Amaraunak oso ondo eroaten ditu bibrazioak, eta, horri esker, amaraun

gainean bizi diren armiarma-espezieetan, amaraunaren bibrazioek
jakinarazten diote armiarmari bere sarean harrapakinen bat erori dela,
eta, armiarma emeen kasuan, armiarma ar bat estaltzera etorri zaiola
(bigarren kasu horretan bibrazioek kode jakin bat jarraitzen dute, eta
espezie bakoitzak berea izan ohi du).
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– Amaraun gainean bizi ez diren armiarmen kasuan, berriz, bibrazioak
hostoetan, zurtoinetan, adarretan, zuhaitzaren azalean, lurrean eta
abarretan zehar transmiti daitezke.

Hona hemen substratuaren bibrazio bidezko komunikazioaren ezaugarri
nagusien zerrenda:
– Igorlearen kokapena zehatz jakitea ahalbidetzen du.
– Energia-kostu handia du igorlearentzat.
– Ilunpean erabil daiteke.
– Ongi funtzionatzen du distantzia handietan.
– Informazioa azkar transmititzen da.

• Ukimen bidez

Ukimen bidezko komunikazioa ohikoa da animalien artean, eta hainbat
modutan gerta daiteke: miazkatuz, igurtziz, kosk eginez, edoskiz,
laztanduz, besarkatuz eta abar.

Bereziki ugaria da animalia sozialen artean, batez ere, ugaztunetan eta
ornogabeetan (intsektuetan, esaterako —adibidez, inurri-kolonia bateko
banakoek elkar miazkatu eta igurtzi ohi dute, eta uste da horrek inurrien
arteko lotura sozialak indartzen dituela—).

Komunikazio mota hori ohikoa da animalia gautar hertsietan, baita animalia
harpetarretan ere.

Hona hemen ukimen bidezko komunikazioaren ezaugarri nagusien
zerrenda:
– Igorlearen kokapena zehatz jakitea ahalbidetzen du.
– Energia-kostu txikia du igorlearentzat.
– Ilunpean erabil daiteke.
– Distantzia txikietan soilik funtzionatzen du ondo. Beraz, ukimen bidezko

komunikazioa beste komunikazio mota batzuen ondoren gertatzen da,
eskuarki.

– Informazioa azkar transmititzen da.

• Eremu elektriko bidez

Animalia urtar batzuek eremu elektrikoak hauteman ditzakete, hala nola
marrazoek, arraiek eta arrain elektrikoek. Animalia horietako batzuek,
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gainera, eremu elektrikoak sor ditzakete organo elektriko bereziak direla
medio. Organo elektriko horiek oso gihar-ehun eraldatuak izan ohi dira.

Eremu elektriko bidez komunikatzen diren animalien adibide bat dira
Mormyridae familiako eta Amerikako Gymnotiformes taldeko ur gezatako
arrainak. Arrain horietako batzuk ia itsuak dira, eta intentsitate txikiko
korronte elektrikoak erabiltzen dituzte orientatzeko eta bizitza sozialerako
(beren espezieko gainerako banakoen kokapena jakiteko, taldearen
hierarkian dagokien lekua finkatzeko eta bikotea lortzeko). Beraz, esan
daiteke arrain horiek korronte elektriko bidez nabigatzen dutela eta
komunikatzen direla. Isatsean dute organo elektrikoa arrain horiek.
Gainerako arrainek bidalitako seinaleak jasotzeko egitura berezi bat dute
buruan, eta, gainera, elektrohartzaile txiki batzuk dituzte gorputzean zehar
banatuak, batez ere, goialdean.

Mormyridae familiako Gnathonemus petersii arraina, adibidez —elefante-
arraina ere deitzen zaio—, ur bareetan, erreketan eta ur geldo eta
uherretako urmaeletan bizi da, Afrikako zenbait ibaitan eta Txad aintziran,
hain zuzen.

Hona hemen eremu elektriko bidezko komunikazioaren ezaugarri nagusien
zerrenda:
– Ilunpean erabil daiteke.
– Ondo funtzionatzen du distantzia txikietan, ur lasaietan.
– Espezie gutxik erabiltzen dute. Beraz, animalia horiei zailagoa gertatuko

zaie beste animalia-espezie batzuekin komunikatzea (eremu elektriko
bidez, behintzat), baina, bestalde, zailagoa izango da mezua
interferentzien erruz galtzea.

Komunikazio mota bakoitza azaldu ahala adierazi diren ezaugarriak gogoan
hartuta, erraz ondorioztatzen da bakoitzak abantailak eta eragozpenak dituela.
Adibidez, soinu bidez komunikatzearen abantailen artean hauek aipa daitezke,
besteak beste: ilunpean edo behar bezala ikusteko zailtasuna dakarten giroetan
komunikatzeko ahalmena (usaimenaren kasuan bezala) eta igortze-abiadura,
malgutasun eta konplexutasun handiak. Horri guztiari esker, soinu bidezko
komunikazioak informazioa igortzeko ahalmen handia ematen die animaliei.
Soinu bidezko komunikazioaren desabantailak, berriz, hauek dira: interferentziak
egonez gero, mezua behar bezala ez iristea, mezua moteltzea, distantzia dela-eta
mezua distortsionatzea, seinalea ekoizteko energia gehiago behar izatea eta
harrapariek edota parasitoek hauteman ahal izatea. Usaimen bidezko
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komunikazioan, mezua oso urrun irits daiteke airearen mugimenduek hori
gertatzea errazten badute; baina airea komeni ez den norabide batean mugitzen
bada edota aireko beste substantzia batzuek komunikazioa zapuzten badute,
mezua galdu egingo da. Ikusmen bidezko komunikazioa, berriz, oso eraginkorra
gerta daiteke distantzia erlatiboki laburretan; baina komunikazio mota hori
distantzia dezente murriztuan da eraginkorra, usaimenarenarekin alderatzen
badugu, adibidez... Eta abar.

Azkenik, esan behar da animalia guztiek ez dituztela erabiltzen arestian
aipatutako komunikazio mota guztiak, eta animalia bat une jakin batean modu
batera edo bestera komunikatuko dela kondizioen arabera, edo une horretan
jasotzen ari den erantzunaren arabera.

Kultura

Banakoek ikasketa sozialaren bidez lortutako informazio gisa definituz gero
kultura, hainbat eta hainbat animaliak kultura dutela ondorioztatzen da. Adibide
gisa, kasu hauek aipa daitezke: akazia-lekak jan aurretik biguntzeko uretan
murgiltzen dituzten zerkopitekoak (primate mota bat), termitak ‘arrantzatzeko’
makilatxoak edota intxaurrak irekitzeko harrizko mailuak tresna gisa erabiltzen
dituzten txinpantzeak, hareaz zikindutako batatak jan aurretik uretan garbitzen
dituzten makakoak, adarrak bastoi, zubi eta koilara gisa erabiltzen dituzten
gorilak…

Dagoeneko ohartuko zinen aurreko adibide gehienak primateei dagozkiela.
Zergatik ote da hori horrela? Batetik, primateen kultura-ezaugarri horiek
deigarriak izan ohi direlako gizakiontzat, ohikoak baitira giza kulturetan. Bestetik,
primateen inguruan ikerketa asko egin direlako, kultura-ezaugarri konplexu
samarrak dituen animalia taldea baita primateena.

Zientzialariek uste dute kultura ikasteko bi modu daudela: behaketa bidezko
ikasketa batetik, eta sozietateak erraztutakoa bestetik.

Behaketa bidezko ikasketaren kasuan, banakoak portaera behatu egiten du, eta,
ondoren, portaera hori ikasi egiten du, imitazio bidez.

Sozietateak erraztutako ikasketaren kasuan, berriz, banakoak bere kabuz ikasten
du portaera, ez bere inguruko banakoek egiten dutenari behatuz eta hura
imitatuz.
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Gizakiok behaketa bidez ikasten dugu hein handi batean, eta, horren ondorioz,
intuitiboki kosta egiten zaigu ulertzea banako batek aldamenean dituenek zer
egiten duten behatu gabe ikas dezakeela. Hala ere, Erromako Consiglio Nazionale
delle Ricerche-ko Elisabetta Visalberghi primatologoaren esanean, kaputxinoekin
egindako esperimentu baten arabera, kaputxinoek ez dute imitatzen.

Visalberghi andereak bi kaputxino talde bereizi zituen, esperimentu hori egiteko.
A taldeko kideetako bakoitzari plastiko gardenezko hodi bat eta makila bat eman
zizkion. Plastikozko hodiaren barnean kakahuete bat zegoen, eta kaputxinoek
kakahuetea ateratzeko makila erabiltzen ikasi behar zuten. B taldeko
kaputxinoak gela berean sartu zituen, A taldekoek kakahueteak nola ateratzen
zituzten ikus zezaten. Kaputxinoek tresnak trebeziaz erabili ohi dituzte, eta,
beraz, denbora-tarte bat saiakerak egiten eman ondoren, makila erabiliz
kakahuetea hoditik ateratzea lortu zuten. Ondoren, Visalberghik B taldeko
kaputxino bakoitzari barnean kakahuete bat zuen hodi bat eman zion, baita
makila bat ere. Bi taldeetako tximinoek kakahuetea ateratzeko behar izan zuten
denborak alderatzean, Visalberghik ikusi zuen ez zegoela kontuan hartzeko
moduko alderik. B taldeko kaputxinoek kakahuetea hoditik ateratzeko modua A
taldeko kaputxinoak behatuz eta imitatuz ikasi izan balute, A taldeko
kaputxinoek baino dezente denbora gutxiago beharko lukete beren kakahuetea
hoditik ateratzeko. Visalberghik hortik ondorioztatu zuen kaputxinoek ez dutela
behaketa bidez ikasten. Visalberghiren kide den Washington State University-ko
Dorothy Fragazy bat dator esperimentu horretatik ateratako ondorioekin.

Bestalde, badirudi txinpantzeek, orangutanek eta gorilek behaketa bidez
ikasteko joera handiagoa dutela. Horregatik izan ohi dira deigarriak guretzat
animalia horien kultura-ezaugarriak? Zergatik da garrantzitsua ikasteko
jarraitutako bidea, eta ez ikasteko gaitasuna bera?

Zientzialari batzuen ustez, animalia gehienek ez dute behaketa bidez ikasten,
beren kabuz baizik (hala ere, gaur egun gai horren inguruko eztabaida bizirik
dago). Kasu horietan, animalia helduen jarduerak handiagotu egiten ditu1

animalia gazteek portaera beren kabuz ikasteko aukerak, eta, beraz, sozietateak
erraztutako ikasketa gertatzen da. Horren ondorioz, askoz zailagoa da portaera
batek denboran zehar aldaketa gehiago jasatea sozietateak erraztutako ikasketa
bidez ikasi denean behaketa bidez ikasi denean baino. Izan ere, gainerakoek zer
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1 Adibidez, primate gazte batzuek ez dute imitazioz ez ikasten nola erabili harri bat intxaurrak
irekitzeko. Baina intxaurrak irekitzen diharduten helduak gertu izateak intxaurrak eta harriak eskura
izatea ahalbidetzen die, eta, beraz, portaera hori beren kabuz ikastea errazten die.
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egiten duten behatzeak eta haiek imitatzeak portaera bat baino gehiago
konbinatzea ahalbidetzen du. Horrenbestez, behaketa bidez ikasteak asko
errazten du portaera konplexuagoak sortzea, kultura bidez transmititutako
moldaerak belaunaldietan zehar pixkanaka-pixkanaka metatzea errazten baitu.

Ezohikoak izan arren gizakion bereizgarri ez diren
ezaugarriak

Bipedia

Bipedo hitzak atzeko gorputz-adarren gainean zuzen ibiltzeko gaitasuna
adierazten du.

Definizio horren arabera, ezagutzen duzu gizakiaz gain bipedo den beste
animaliaren bat? Hegaztiak, esaterako?

Hominidoen taldeari dagokionez, gizakia da, gaur egun, atzeko gorputz-adarren
gainean ibiltzen den hominido-espezie bakarra. Izan ere, txinpantzea noizean
behin bi hanka gainean ibil daiteke, baina hori ez da bere ibiltzeko modu nagusia.

Beste hominido-espezie fosilei dagokienez, gaur egun badakigu bipedia
gutxienez duela 3,5 milioi urte sortu zela. Izan ere, garai hartakoak dira gutxi
gora behera Mary Leakey-k eta bere lankideek Laetolin (Tanzanian) aurkitutako
bi hominido bipedoren oinatzak; Chicago-ko Unibertsitateko Russell Tuttle
antropologoaren arabera, gizaki modernoen pauso bera zuten hominidoei
dagozkie. Australopithecus afarensis hominido-espeziea garai hartan bizi zen,
baina oraindik ez dakigu oinatz horiek espezie horri edo oraindik aurkitu ez den
beste hominido-espezie bati dagozkion. Izan ere, ez dago argi A. afarensis-en
pausoak gizaki modernoaren urratsen tamaina berekoak ziren eta, orobat,
hominido hori gizaki modernoa bezain eraginkor ibil zitekeen.

Garunaren tamaina erlatiboki handia

Espezie desberdinen garunak elkarrekin alderatzeko, ez da garezur-edukiera
erabiltzen, entzefalizazio-kozientea baizik (garunaren eta gorputzaren tamainen
arteko proportzioa). Izan ere, zenbat eta handiagoa izan animalia bat, orduan eta
handiagoa beharko du garuna gorputza kontrolatzeko; beraz, gorputzaren
tamaina handiagotu ahala, garuna handiagotu egiten da (gorputza handiagotzen
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den neurriaren 2/3, hain zuzen). Entzefalizazio-kozienteak efektu hori zuzentzen
du, eta, horri esker, tamaina desberdineko espezieak elkarrekin aldera daitezke.

Gizakion entzefalizazio-koefizientea oso altua da gainerako animalienarekin
alderatuta, baina badirudi izurdeena asko gerturatzen zaiola. Beraz, horretan
oinarrituta esan daiteke gizakiak ez garela garunaren tamaina erlatiboki handia
dugun animalia bakarrak.

Urte osoan sexualki harkor izatea

Sexu-heldutasunera iritsi diren gizakiak urte osoan egoten dira sexualki harkor,
araldia duten animaliak ez bezala. Hala ere, badirudi horretan ere ez garela
bakarrak, bonoboetan, orobat, gauza bera gertatzen omen baita.

Menopausia

Emakumeak 50 urte ingurura iristen direnean, obuluen 1.000tik behera zelula
aitzindari izan ohi dituzte. Une horretan, obarioek obulazioa erregulatzen duten
hormonak ekoizteari uzten diote; beraz, hileko zikloa eten egiten da. Horren
ondorioz, menopausia gertatzen da, ugaltzeko ahalmenaren amaieraren
adierazgarri.
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Menopausia oso arraroa da naturan, ia animalia guztiek mantentzen baitute
ugaltzeko ahalmena beren bizitza osoan zehar, nahiz eta adinean aurrera joan
ahala bi jaiotzen arteko tarteak gero eta handiagoak izan. Baina gizakia ez da,
antza, menopausia duen animalia bakarra. Adibidez, Globicephala melanea
espezieko baleak hil baino askoz lehenago galtzen du ugaltzeko ahalmena. Era
berean, ardi emeak ugaltzeko gaitasuna nabarmen galdu ondoren bizitzen dira,
eta antzeko zerbait gertatzen da elefante emeen kasuan ere; elefante emeek
elefante gazteak hazten laguntzen dute beren bizitzako azken urte horietan.

Zergatik uzten diote espezie batzuetako emeek ugaltzeko ahalmena izateari hil
baino askoz lehenago? Emakumeen ugaltze-sistemak 50 urte irauteko eginak
daudela dirudi, baina zer zentzu du horrek, beren gorputzen gainerakoa 70
urtetik gora irauteko egina badago?

Menopausia, gizakiaren gainerako ezaugarri guztiak bezala, hautespen
naturalaren ondorio da. Menopausiaren ondoren emakumeek onura gehiago
eskuratzen dituzte dagoeneko dituzten seme-alabak eta bilobak zainduz, seme-
alaba gehiago izanez baino. Izan ere, gogoan izan behar da gizakiaren kasuan
haurrek gurasoekiko duten mendekotasuna erabatekoa dela harik eta haurrak 10
urte bete arte, eta, beraz, beren bizitzako azken urteetan haurrak izateak ez diela
ziurtatzen emakumeei seme-alaba horiek bizirik iraungo dutenik. Argi dago
emakumeek ekarpen handia egiten diotela gizarteari menopausiaren ondoren;
amen eta amonen kasuan, seme-alabak eta bilobak dira laguntza gehien jasotzen
dutenak, eta zaindu beharreko haurrik gabeko emakumeen kasuan, gizartea izan
ohi da, oro har, onura jasotzen duena.

Ezohikoa izan arren gizakiaren bereizgarri ez den beste ezaugarririk aipatuko
zenuke?

Aldeak
Nahiz eta antzekotasunak ugariak izan, badaude gizakiok soilik ditugun zenbait
ezaugarri. Zein dira?

Haurren mendekotasun-epe oso luzea

Kapitulu honetako ‘Ezohikoak izan arren gizakion bereizgarri ez diren
ezaugarriak’ ataleko ‘Menopausia’ azpiatalean aipatu bezala, gizakiaren kasuan

26

02_GizakiaPC.qxp  06/02/2008  13:21  PÆgina 26



haurrek gurasoekiko duten mendekotasuna erabatekoa da haurra 10 urtera iritsi
arte.

Ugaztunen kasuan, emeek edo gurasoek energia-inbertsio handia egin behar
izaten dute ondorengoak zaintzeko, baina gizakiaren kasuan haurren
mendekotasun-epea oso luzea izaten da. Zer dela eta? Bi arrazoi nagusi bereiz
daitezke:

1) Gizakiaren entzefalizazio-kozientea oso altua da, hots, garunak tamaina
handia du gorputzarekin alderatuta. Horrenbestez, giza garunaren heltze-
prozesua erlatiboki mantsoa da, eta, beraz, haurra jaiotzen denetik garuna
heldutasunera heltzen den arte urte asko igarotzen dira.

2) Gizartean bizitzeak informazio-bolumen handia barneratzea eskatzen du,
eta horrek ere badu zerikusia gizakiaren mendekotasun-aldia oso luzea
izatearekin.

Nerabezaro oso luzea

Nerabezaroa edo adoleszentzia defini daiteke gazte izatetik heldu izatera
daramaten aldaketei dagozkien garai gisa.
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Nerabezaroa gizakian soilik ageri ez den arren, gainerako animaliatan ez du

irauten gizakiaren kasuan bezainbeste. Orobat, badirudi primateen artean

adoleszentziari dagokion iraupena luzatu egin dela gizaki modernoan, gainerako

primateetan iraupen laburragoa baitu.

Giza nerabezaroa gazteak 11-13 urte inguru dituenean hasten da, zortzi urte

inguru irauten du gutxienez eta emakumeetan gizonetan baino lehenago amaitu

ohi da. Bosgarren kapituluan aipatuko den bezala, nerabezaroan zehar garunaren

hainbat alderdi garatzen dira, hurrenkera honetan: oinarrizko funtzioetan

(prozesamendu sentsorialean eta mugimenduan) parte hartzen duten garunaren

atalak, orientazio espazialaz eta lengoaiaz arduratzen diren garuneko atalak eta,

azkenik, kortex prefontala, non balio-judizioak sortzen, alternatibak aztertzen,

etorkizuna planifikatzen eta portaera kontrolatzen baitira. Beraz, badirudi

nerabezaroaren azken partean banakoak heldutasunean behar-beharrezkoa

izango duen gizarte-trebetasuna garatzen duela.

Lengoaia abstraktu eta sinbolikoa

Lengoaia abstraktu eta sinbolikoa gaur egun gizakiarengan soilik ageri da. Baina

eboluzioan zehar sortu diren eta dagoeneko desagertuta dauden hominido

talderen batek izango ote zuen hitz egiteko ahalmenik? Gaur egun eztabaida

bizirik dago gai horren inguruan.

Hitz egin ahal izateko, garunak hizkuntza sortzeko gai izan behar du; baina,

horrez gainera, beharrezkoa da hitz egitea ahalbidetzen duten moldaera fisikoak

izatea. Aurkitutako hominido-fosilak erabiltzen dira hitz egiteko beharrezkoak

diren ezaugarriei dagozkien hainbat parametroren neurketak egiteko, eta, hortik

abiatuta, hipotesi batzuk plantea daitezke, horiei ematen zaien interpretazioaren

arabera desberdinak izan daitezkeenak. Egia esan ez da batere erraza ziurtasunez

jakitea hominido haiek hitz egiteko gai ziren edo ez, hitzak haizeak eramaten

dituenez ez baita haien aztarnarik geratzen.

Autore batzuen arabera, giza lengoaiarako beharrezkoak diren oinarri

neuroanatomikoak dagoeneko bazeuden duela gutxienez 150.000 urte, Homo

neanderthalensis-en (Neandertalgo gizakien) eta Homo sapiens-en aitzindariak

diren Homo generoko hominidoetan (ziur aski Homo ergaster-en).
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Hala ere, lengoaia modernoaren sorrerari dagokionez, iritzi desberdinak

daude:

– Brown Unibertsitateko Philip Lieberman-en arabera, hominido fosilen

ahots-traktuen berreraiketek adierazten dute lengoaia gizaki

modernoarekin batera soilik agertu zela (hau da, anatomikoki modernoak

diren Homo sapiens-ekin), duela 100.000 urte inguru. Berreraiketa horien

arabera, Neandertalgo gizakiek beste primate batzuen antzeko ahots-

traktuak zituzten, eta, beraz, ezin zituzten ahozko lengoaia modernoari

dagozkion soinu guztiak sortu. Ordenagailu bidez egindako simulazioen

arabera, Neandertalgo gizakiek bokal bakarra ahoska zezaketen.

– Autore batzuen iritziz, lengoaia modernoa ez zen sortu duela 40.000

urte arte, hots, Goi Paleolitoko ‘asmakizun-leherketa’-ra arte (R.A.

Foley, 1991). Garai hartan, erregistro arkeologikoan aldaketa bortitza

gertatu zen, tresneriaren eta bestelako teknologiaren sofistikazio-maila

asko handiagotu baitzen eta margoen, eskulturen eta bestelako jarduera

sinbolikoen lehen aztarnak garai horri baitagozkio. Garai hartan sortu

zen, hain zuen, Homo sapiens-ari dagokion IV modu teknikoa edo

Auriñacaldia. Hala ere, zenbait autorek diote eboluzioaren ikuspegitik

ez lukeela zentzu handirik izango lengoaiaren oinarri

neuroanatomikoak eta ahoskuntzarako egokitutako laringea hainbeste

denboraz mantendu izanak lengoaia sortzeko erabili gabe, horiek

mantentzea energetikoki garestia baita eta, gainera, mastekatu

bitartean janaria kontrako eztarrira joateko arriskua handiagotzen baitu

laringeak (Holden, 1998).

Espazioan edota denboran urrunekoak diren gertaerek

hunkitzen gaituzte

Gainerako animaliak ez bezala, urruneko leku edo garai batean gertatutakoak

hunki dezake gizakia, adibidez munduko beste alderdi batean gertatzen diren

gudek, hirurogei urte barru gerta daitekeela uste dugun zerbaitek eta

abarrek.
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Zerbaitetan sinesteko beharra?

Zenbaitek esan izan dute gizakiok zerbaitetan sinesteko berezko beharra dugula.
Sinesteko beharra dugu benetan, edo, bestela, guztia ulertzen saiatzeko eta
arrazoiak bilatzeko berezko joera da gizakia sinesmenen alorrera bultzatzen
duena?

Lehen aipatu dugun bezala, gizakiok espazioan edota denboran urrunekoak
diren gertaerei buruz arduratzeko joera dugu. Gainera, gizakiok gauzak
ulertzeko eta arrazoiak bilatzeko joera dugu. Horren guztiaren ondorioz,
erantzun ziurrik ez duten galderak egiten dizkiogu geure buruari, eta deseroso
sentitzen gara egoera kontrolpean ez dugula sentitzen dugulako. Horregatik
sortzen dira sinesmena, erlijioa eta bestelako azalpenak.

Adibidez, geure buruari galdetzen diogunean zer gertatuko zaigun hil ondoren,
heriotza guztiaren amaiera izan litekeela pentsatzeak beldurra sortu ohi digu.
Beraz, ezagutzen dugun errealitate materialetik kanpo dagoen irudi bat sortzeko
joera dugu, gure ‘izateak’ iraupena izango duela sinesteko. Esan daiteke
sinesmenak beldur-sentimendua desagerrarazten laguntzen digula.

Hala, sinesmenek egoera kontrolpean dugula sentitzea ahalbidetzen digute,
gure buruari erantzunik gabeko galdera filosofikoak egiten dizkiogunean edota
estresa sorraraz diezaguketen eguneroko egoeretan (adibidez, zortea emango
digula uste dugun objektu bat soinean eramanez, kontrolpean ez dugun egoerari
errazago aurre egiteko).

Hala ere, giza kulturetan sinesmena ohikoa izatearen arrazoia ez da gizabanakoek
egoera kontrolpean dutela sentitzeko duten beharrera mugatzen; gizartearen
kontrolarekin ere badu zerikusia, ondoren azalduko dugun bezala.

Horda2 eta tribu3 izeneko gizarte motek naturaz gaindiko sinesmenak izan ohi
dituzte. Sinesmen horiei ez zaie ‘erlijio’ deitzen, sinesmen batek erlijio izateko
beste bi funtzio hauek bete behar baititu: elkarrekin inolako erlaziorik ez duten
banakoen artean bakea mantentzea batetik, eta taldeko buruzagiari boterea
transferitzea bestetik. Bi funtzio horiek hurrengo paragrafoetan azalduko dira.
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2 Horda bat ehun pertsonak baino gutxiagok osatutako gizarte mota bat da. Horda bati etnia eta
hizkuntza bakar bat egokitu ohi zaizkio, eta taldearen bizimoldea nomada izaten da. Banakoen
arteko erlazioak ahaidetasunean oinarritzen dira hordetan.

3 Tribu bat ehunka pertsonek osatutako gizarte mota bat da. Etnia eta hizkuntza bakarra dute talde
horiek, eta herrixka batean bizi ohi dira (beraz, bizileku finko bat dute). Tribu bateko banakoen
arteko erlazioak klanetan oinarritzen dira (klan bat familia batzuk osatutako talde bat da; klan
bereko familietako banakoak elkarren artean ezkondu ohi dira).

02_GizakiaPC.qxp  06/02/2008  13:22  PÆgina 30



Hordak eta tribuak baino gizarte mota handiagoek izan ohi dute erlijioa, hots,

buruzagitzek4 eta estatuek5. Bi gizarte mota horietan banako kopurua oso handia

izaten denez, beharrezkoa izaten da:

• erabakiak hartzeko, erakundeak sortzea

eta

• gatazkak konpontzeko, erakundeak sortzea. Izan ere, ahaidetasun-

erlaziorik ez duten ezezagunek elkarrekin bizi behar izaten dute

buruzagitzetan eta estatuetan, eta horrek gatazka gehiago sortzea ekar

dezake. Zergatik? Bi pertsonek ahaide komunak dituztela edo izan

ditzaketela dakitenean ez diotelako elkarri erasotzen, ahaide komun horiek

nolabaiteko presioa eragiten baitiete elkarri eraso ez diezaioten.

Buruzagitzetan eta estatuetan, berriz, bi banakok ahaide komunak izateko

aukerak askoz txikiagoak dira, eta, beraz, printzipioz aukera gehiago daude

taldeko banakoen artean gatazkak sortzeko.

Erlijioa baliagarria izan ohi da elkarren artean ahaidetasun-erlaziorik ez duten

banakoen artean bakeari eusten laguntzeko, beste mota bateko lotura bat

sortzen baitu ahaide komunik ez duten banakoen artean.

Bestalde, buruzagitzek eta estatuek erlijioaren ordezkari bat edo batzuk izan ohi

dute edo dituzte. Batzuetan, buruzagia bera izaten da erlijioaren ordezkari, eta

beste batzuetan, berriz, gizartearen azpitalde batek erlijioso-ogibidea izaten du.

Jared Diamond biologo eboluzionista, f isiologo, biogeografo eta zientzia-

idazlearen arabera, hori guztia baliagarria izaten da buruzagiarentzat, bere

boterea ideologiaren aldetik justifikatzen baitu, eta, beraz, buruzagiari bere

botereari eusten laguntzen baitio.

Gizarte mota desberdinen sinesmenei eta erlijioei buruzko informazioa hedatu

nahi izanez gero, ikusi gomendatutako baliabideetan aipatzen diren Jared

Diamond autorearen liburuak.
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4 Buruzagitza bat milaka pertsonak osatutako gizarte mota bat da. Etnia eta hizkuntza bakarra dute
talde horiek, eta herrixka batean edo bat baino gehiagotan bizi ohi dira. Buruzagitza bateko
banakoen arteko erlazioak maila sozialean eta bizilekuan oinarritu ohi dira.

5 Estatu bat 50.000 pertsonak baino gehiagok osatutako gizarte mota bat da. Estatu batek etnia eta
hizkuntza bat edo gehiago izan ditzake. Herrixka eta hiri askok osatu ohi dute, eta gizarte mota
horretako banakoen arteko erlazioak maila sozialean eta bizilekuan oinarritu ohi dira.
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Botere politikoa

Primateetan hierarkia ageri den arren,
ez dira ageri gizarteetan ohikoak izan
ohi diren boterea eta menderatzea.
Izan ere, gizakiak gara botere politikoa
erabiltzen dugun animalia bakarrak.
Jared Diamond autorearen arabera,
badirudi hori nekazaritzarekin eta
horretatik eratorritako pobreziarekin
batera sortu zela. Diamond-en
esanetan, hierarkiaren goiko aldean
zeudenak banako pobreenak esklabo
bihurtzen eta menderatzen hasi ziren.

Teknologia bidez mundu osora hedatu gara

Gaur egun gizakia gai da oso bizi-
kondizio gogorrak dituzten inguru-
neetan bizitzeko, eta, orobat, erraz
bidaia dezake.

Muturreko kondizioak dituzten
inguruneetan bizitzeko gaitasuna
duten animaliek gaitasun hori beren
biologiari zor diote; gizakiak, berriz,
berak sortutako teknologiari zor dio
berez beretzat bizitzeko egokia ez den
lekuan bizitzeko gaitasuna.

Bururatzen al zaizu gizakiari soilik dagokion beste ezaugarririk?

Gizakia, izaki bizidun eboluzionatuena?
Bizia sortu zenetik izaki bizidunak etengabe eboluzionatzen ari dira. Egia da
gizakia milioika urtean zehar gertatutako aldaketa ebolutiboen ondorioz sortu
dela, baina hori ez da, orobat, beste hainbat eta hainbat izaki bizidunetan
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gertatu? Orduan, zer zentzu izan dezake gizakia izaki bizidun ‘eboluzionatuena’
dela esateak?

Eboluzionatzen denbora gehien daramaten izaki bizidunen taldea bakterioena
da, horiek izan baitziren duela 3.500-4.000 milioi urte lehendabizi sortu ziren izaki
bizidunak. Gainera, bakterioen biziraupena gurea baino askoz laburragoa da, eta
gu baino askoz azkarrago ugaltzen dira. Horrek guztiak esan nahi du, bakterioak
Lurrean denbora gehiago eramatez gain, beren ezaugarriek gureek guri baino
azkarrago eboluzionatzea ahalbidetzen dietela.

Giza eboluzioa amaitu da?

Esan daiteke izaki bizidunak eboluzioaren ondorio direla eta, aldi berean,
etengabe eboluzionatzen ari direla.

Badirudi, alabaina, hein batean, giza eboluzioa amaitu egin dela. Izan ere,
gizakiaren kasuan, aldaketa kulturala aldaketa genetikoa baino azkarragoa da.
Duela 10.000 urte inguru nekazaritza sortu zenetik gaur eguneraino gizarteetan
gertatu diren aldaketak eboluzio kulturalaren ondorio izan dira, ez eboluzio
genetikoaren ondorio. Horrenbestez, badirudi giza portaeraren eta gizarteen
eboluzioa funtsean zuzentzen dituztela eboluzio kulturalaren oinarrian dauden
ikaskuntzak eta gainerako mekanismo psikologikoek, ez hautespen naturalak
eta izaera ez-kulturala duten beste eboluzio motek (R. Boyd eta J.B. Silk, 2001).
Gogoan hartu behar da, alabaina, gizakion historia ebolutiboa garrantzitsua dela
gaur egungo gizakion portaera ulertzeko. Izan ere, eboluzio-prozesu horretan
zehar, hautespen naturalak ikaskuntza eta kultura-aldaketa zuzentzen dituzten
psikologia- eta fisiologia-mekanismoak itxuratu ditu. Beraz, giza eboluzioa
ezagutzea funtsezkoa gerta daiteke, gaur egungo gizakien izaera eta portaera
ulertzeko.

Gizakia, izaki bizidun konplexuena?
Esan daiteke gure kulturan oso barneratua dagoela izaki bizidunak hierarkikoki
sailkatzen dituen eskema, ‘behe-mailako’ izakietatik hasita ‘goi-mailako’
izakietara iritsi arte.

Ideia hori oso zaharra da, Platonen pentsamenduan eta Genesiaren kreazio-
ordenan ageri baita. Orobat, XVII. mendean, darwinismoa sortu aurretik, indar
handia hartu zuen. Garai hartan uste zen izaki bizidunak ez zirela aldatzen

33

GIZAKIA, HAIN DESBERDINA?

02_GizakiaPC.qxp  06/02/2008  13:22  PÆgina 33



denboran zehar, eta bakoitzari aipatutako hierarkian leku jakin bat esleitu
zitzaion. Jakina, gizakia hierarkiaren goi-muturrean kokatu zen. Baina Darwin-en
eboluzioaren teoria nagusitu zenean, izaki bizidunak denbora-tarte oso luzeetan
aldatu egiten direla onartu zen. Horren ondorioz, aurreko eskema geldikorra
ordezkatu zuen ideiaren arabera, eboluzioan zehar forma sinpleetatik abiatuta
forma konplexuak sortu dira, hots, konplexutasuna historia ebolutiboan zehar
handiagotu egin da.

Denok hautematen dugu konplexutasunaren ideia, baina nola neur daiteke
konplexutasuna, eboluzioan zehar hori handiagotzeko joera dagoen edo ez
jakiteko, edo txinpantze bat edo gizakia zuhaitz bat baino konplexuagoak diren
jakiteko, esaterako? Eztabaida handia dago gai horren inguruan, konplexutasuna
zer den zehaztea ez baita batere erraza: batzuek portaera ez dela gogoan hartu
behar eta konplexutasun morfologikoa soilik neurtu behar dela diote; beste
batzuek portaera, orobat, gogoan hartu behar dela. Halaber, badago izaki baten
konplexutasun-maila bere zelula mota kopuruaren arabera neur daitekeela
dioenik. Azkenik, informazioa prozesatzeko ahalmenaren handiagotzea
konplexutasunaren neurria izan daiteke, beste ideia baten arabera…

Zein iritzi duzu zuk gai horri buruz?
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L1: BYRNE, R.: The thinking ape. The evolutionary origin of intelligence, Oxford

University Press, 1995.
L2: DAVIES N.B.: An introduction to behavioural ecology, Blackwell, 1983.
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1998.
L5: DAWKINS, Richard: The extended phenotype: the long reach of the gene,

Oxford University Press, 1982.
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Biosfera hitzak multzo bat izendatzen du. Batetik biziaren sorrera
ahalbidetu dezaketen edo bizia barnean hartzen duten Lurraren eta
atmosferaren atalek, eta, bestetik, atal horien barneko izakiek osatutako
multzoa.

Klima-aldaketa, basamortutzea, biodibertsitatea galtzea, giza
gainpopulazioa… oso estu erlazionatuta dauden arazoak dira. Arazo
horiek okerrera eginez gero, esaten da Lurraren biziraupena arriskuan
jar dezaketela eta gizakion bizi-kalitateari kalte larriak eragin
diezazkioketela.

Arazo horiek biosferaren egungo oreka arriskuan jar dezakete? Benetan
dira larriak arazo horiek, edo gai horiek handizkatzeko joera da nagusi?
Zer neurritan da gizakia Lurraren gaurko egoeraren erantzule? Zer iritzi
duzu zuk gai horien guztien inguruan?

37
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‘Lurra, gaixorik?’ Zein litzateke galdera egokia?
‘Lurra’ diogunean gure bizileku den planetaz ari gara. Beraz, egokia da Lurra
gaixorik dagoen galdetzea? Biosferaren oreka arriskuan jar dezaketen balizko
arazoek Lurraren beraren, hots, planetaren biziraupena arriskuan jar dezakete?

Biosferaren oreka ezegonkorra da berez, eta asaldura handien ondoren biziak
aurrera egin dezake, Lurraren historian aldaketa garrantzitsuen ondoren gertatu
izan den bezala. Beraz, gizakiak biosferaren oreka ezegonkorra beste oreka-
egoera batera aldaraziko luke gehienez, naturan berez gertatzen diren aldaketen
abiadura azkartzearen ondorioz. Hau da, gizakiak ezingo lituzke arriskuan jarri ez
Lurra, ezta biosfera bera ere. Izan ere, planeta suntsitzeko zatitu-edo egin
beharko genuke.

Nola eragin diezaiokete gizakiari sarreran aipatutako arazo horiek guztiek? Zer
gerta dakioke, zure ustez, gizakiari, arazo horiek biosferaren oreka-egoera
asaldatuko balute?

(Lurraren albedoa: Lurrak jasotzen duen erradiaziotik zenbat erradiazio islatzen duen.
Subsidientzia: Altuera handietan dagoen aire-masa bat hondoratzea, eta, horren
ondorioz, lehortzea.
Isurketa: Prezipitazioen ondorioz ura errekan bildu aurretik lurrazalean bide
nabaririk gabe igarotzea.)

38

3.1 irudia. Biosferaren oreka-egoerari eragiten dioten arazo nagusien eta gizakiaren arteko
erlazioen irudikapen eskematikoa. Irudian ageri den bezala, arazo horiek estu
erlazionatuta daude elkarren artean.
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Zein dira biosferaren oreka-egoerari eragiten
dioten arazoak?

Biosferaren oreka-egoerari eragiten dioten lau arazo garrantzitsu horiek banan-
banan aztertuko ditugu kapitulu honetan. Azalpen horiek irakurriz eta 3.1 irudiari
begiratuz, erraz uler daiteke zer erlazio dagoen 3.1 laukiko 1-4 arazoen eta a-g
eraginen artean.

Honako kapitulu honetan, biosferaren lau arazo horiei buruzko informazio
laburtua emango dugu, bai eta informazioa hedatzeko lagungarriak izan
daitezkeen zenbait baliabide interesgarri gomendatuko ere.

Azter ditzagun, bada, biosferaren oreka-egoerari eragiten dioten arazo
garrantzitsu horiek:

1- Klima-aldaketa

Azken urteotan, gero eta maizago irakurtzen eta entzuten ditugu klima-
aldaketari buruzko datuak, elkarrizketak eta abar. Duela gutxi arte zenbait adituk
zalantzan jarri izan dute gizakiak aldaketa horri egindako ekarpena esanguratsua
izatea, baina Klima Aldaketari buruzko Gobernuarteko Aditu Taldearen1 (IPCC)

39

1 Klima Aldaketari buruzko Gobernuarteko Aditu Taldea (ingelesez, Intergovernmental Panel on
Climate Change, IPCC) 1988. urtean sortu zen, Munduko Meteorologia Elkartearen (World
Meteorology Organization, WMO) eta Nazio Batuen Ingurumen Programaren (United Nations
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3.1 laukia

BIOSFERAREN ARAZO GARRANTZITSUAK
(gizakiak ekarpen nabarmena egiten die guztiei)

1) klima-aldaketa
2) basamortutzea
3) biodibertsitatea galtzea
4) giza gainpopulazioa

Gizakiak lau arazo horien eta, oro har, naturaren aurrean duen jarrera aldatu
ezean, arazo horien larritasuna handitu daiteke (atzeraelikatze-efektua), eta
horrela sortutako mundu mailako egoerak eragin larriak izan ditzake gizakion
bizi-kalitatearen gain:

1) ur-eskasia
2) nekazaritza- eta arrantza-baliabideak agortzea
3) gosea
4) energia-eskasia
5) poluzioa
6) gaixotasunak
7) pobrezia
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lehen ebaluazio-txostenak argi utzi zuen, zientzia-literaturan publikatutako
datuetatik abiatuta, klima-aldaketa ez dela hipotesi bat, gertaera erreal bat baizik,
eta gizakia dela gertaera horren erantzule nagusia.

Aurrera egin aurretik, argi utzi behar da faktore ugariren aldaketek eragin
dezaketela klima-aldaketa, besteak beste, hauen aldaketek: Eguzkiak igorritako
energia, Lurraren orbita eta sistema klimatikoa osatzen duten elementuak2.
Sistema klimatikoaren elementu horiek klima-aldaketaren eraginez aldatzen dira,
eta, aldi berean, elementu horiek klima aldatzea eragiten dute.

Klima-aldaketari buruz hitz egiten denean, sarritan aipatzen da berotegi-efektua.
Efektu hori zertan datzan erraz uler daiteke, 3.2 irudiari begiratuz gero.

40

Environment Programme, UNEP) eskutik. Talde hori klima-aldaketan adituak diren 2.500 bat
zientzialarik osatzen dute, eta gizakiak eragindako klima-aldaketaren oinarria eta ondorio
potentzialak ezartzea dute helburu, bai eta klima-aldaketaren aurrean hartu beharreko neurriak
aztertzea ere. Horretarako, zientzia-literaturan publikatutako datu zientifikoetan eta teknikoetan
oinarritzen da talde hori.

2 Elementu horiek atmosfera (Lurra inguratzen duen gas-geruza), hidrosfera (Lurraren azaleko urak
osatua), litosfera (Lurraren kanpo-geruza da), kriosfera (lur-eremu izoztua) eta biosfera (izaki
bizidunen multzoa) dira.

3.2 irudia. Berotegi-efektua. (Iturria: 'Cambio climático y salud humana – Riesgos y
respuestas. RESUMEN'. Munduko Osasun Erakundea. Geneva, 2003).
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Lurrak argi ikusgai gisa jasotako energia eta erradiazio infragorri gisa galdutakoa

ez dira berdinak, berotegi-efektuaren ondorioz. Izan ere, atmosfera gardena da

argi ikusgaiarentzat, hau da, argi horrek erraz zeharkatzen du atmosfera, baina ez

da gauza bera gertatzen argi infragorriaren kasuan, atmosferak haren zati bat

xurgatzen baitu, eta, ondoren, berriro lurrazalerantz igortzen. Berotegi-efektuak

bi energia mota horien arteko berezko proportzioa asaldatzen duenez, Lurraren

berezko energia-oreka dinamikoa ere asaldatu egiten du.

Hala ere, ez da pentsatu behar berotegi-efektua berez kaltegarria denik, gertaera

natural bat baita, eta beharrezkoa, gainera, Lurreko bizia gaur egun ezagutzen

dugun horretan mantentzeko. Izan ere, Lurraren azalaren batez besteko

tenperatura orain duguna baino 33 ºC inguru baxuagoa izango litzateke efektu

hori ez balego (zehazki, –18 ºC litzateke, 15 ºC izan beharrean).

Berotegi-efektua beharrezkoa bada, zein da, orduan, arazoa? Bada, klimaren

aldaketa-abiadura asko azkartu dela, gizakiak industrializazioaren hasieratik gaur

egunera arte atmosferara isuritako berotegi-efektuko gasen eraginez. Eta,

aldaketa horien abiadura moteldu ezean, mundu mailako sistema klimatikoa

modu larrian asalda daitekeela. Asaldura larria izanez gero, Lurreko ekosistemek

eta bertako bizidunek (gizakiak ere bai, jakina) hainbat eragin kaltegarri jasango

lituzkete; eta zenbat eta larriagoa izan asaldura hori, orduan eta zailagoa izango

litzateke etorkizunean zer aldaketa izango ditugun iragartzea eta, beraz, aldaketa

horiei aurre egiteko neurriak hartzea.

Horrez guztiez gain, ez da ahaztu behar berotegi-efektuko atmosferako gasen3

kontzentrazioa murrizteko hartutako neurriek ez dutela berehalako eragina, gas

horiek zenbait hamarkada irauten baitute atmosferan, eta berotegi-efektuaren

abiadura azkartzen baitute han egoten diren denboran. Likido hoztaile, agente

itzaltzaile eta aerosoletako propultsatzaile gisa erabili izan diren klorofluoro-

karbonoak (CFC direlakoak), adibidez, milaka urtez manten daitezke atmosferan,

eta kalte handiak eragiten dituzte, ozono-geruza kaltetzen baitute berotegi-

efektua azkartzeaz gain. CFCen ekoizpena Montrealgo protokolo izeneko

nazioarteko hitzarmena indarrean sartu zenean debekatu zen, 1989. urtean.

41

3 Berotegi-efektua eragiten duten gas nagusiak CO2, metanoa, oxido nitrosoa eta
klorofluorokarbonoak (CFCak) dira. Ur-lurrunak ere berotegi-efektua eragiten du, baina gizakion
jarduerak ez du, dirudienez, modu esanguratsuan aldatu (oraingoz behintzat) gas horrek
atmosferan duen kontzentrazioa.
Ikusi gas horien eragina 3.2 irudian.
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Dagoeneko atmosferara igorri diren berotegi-efektuko gasek etorkizunean
ondorioak ekarriko dituztenez, ezinbestekoa da arazoa sakon aztertzea, eta
ahalik eta zuhurtasun gehienez jokatzea (aurreikuspenek ez baitute % 100eko
ziurtasuna ematen), klima-aldaketak eragindako ondorioak ahalik eta gehien
murriztu nahi baditugu.

Klima-aldaketak eragin ditzakeen ondorioei dagokienez, lehenik eta behin esan
behar da ondorio horiek giza populazioak mundu mailako arazo honen aurrean
orain eta etorkizunean hartuko duen jarreraren araberakoak izango direla hein
handi batean, eta demografiari, ekonomiaren garapenari eta energiari dagozkien
esparruen bilakaerekin estu erlazionatuak egongo direla, besteak beste.
Bestalde, kontuan hartu behar da sistema klimatikoaren konplexutasuna ez
dugula bere osotasunean ezagutzen. Hori guztia dela eta, klima-aldaketaren
ondorioak iragartzeko garaian zenbatespenak egiten dira, ezinezkoa baita
hurrengo urteetan batez besteko tenperatura, CO2-aren kontzentrazioa,
itsasoaren maila eta abar zenbat aldatuko diren zehatz jakitea. Hurbilketa batzuk
egitea eta hurbilketa horien arteko bakoitzari zer probabilitate dagokion
zenbatestea posible izan arren, ez da inoiz ahaztu behar hurbilketa horiek
ziurgabetasun-maila jakin bat dutela, hau da, ez direla fidagarriak % 100ean.

Lehen esan bezala, klima-aldaketaren ondorioak iragarri aurretik, CO2-aren
kontzentrazioaren, tenperaturaren eta abarren bilakaerak nolakoak izatea
espero daitekeen zehaztu behar da.

1) CO2-aren kontzentrazioaren balizko bilakaerari dagokionez, gaur egungo
kontzentrazioa azken 600.000 urteetakoa baino aski handiagoa da, eta,
adituen arabera, litekeena da XXI. mendean atmosferako CO2-aren
kontzentrazioa bikoiztera edo hirukoiztera iristea.

2) Tenperaturaren balizko bilakaerari dagokionez, berriz, Lurraren azaleko
batez besteko tenperaturaren igoera txikia izan den arren (1860. urtean
munduko batez besteko tenperaturaren erregistroa osatzen hasi zirenetik
gaur egunera arte 0,75 ºC inguru igo da batez besteko tenperatura hori),
igoera hori ondorioak ari da eragiten; eta tenperaturak gora egin ahala,
ondorioak are larriagoak izango dira etorkizunean. Lehen adierazi den
bezala, ezin da ziurtasunez iragarri tenperaturak zer aldaketa izango
dituen; baina adituen esanean, gizakiak klima-aldaketaren arazoaren
aurrean duen portaera aldatzen ez badu, litekeena da Lurraren azaleko
batez besteko tenperatura 3 ºC, 4 ºC edo are gehiago igotzea.
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Ziurgabetasuna ziurgabetasun, IPCC osatzen duten zientzialarien aburuz, 
CO2-aren kontzentrazioa 400 ppm-ra ez iristea4 eta batez besteko tenperatura 
2 ºC baino gehiago ez igotzea komeni da. Izan ere, haien ustez, tarte horretan
mantenarazi behar dugu tenperatura hori, klima-aldaketak oso arazo larriak sor
ez ditzan, eta geure burua eragin handiko bat-bateko gertaera iragarrezinen
aurrean jar ez dezagun.

Adituen esanean, Lurraren azaleko batez besteko tenperatura oso azkar
handituz gero, klima aldatu egingo da, baina ez dakigu nola. Litekeena da
berotegi-efektuaren eta abarren eraginez tenperaturek gora egitea, baina
Lurreko batez besteko tenperatura azkarregi handituz gero, agian glaziazio-aldi
bat izango genuke. Hain zuzen, adituek diote tenperatura azkarregi igoz gero,
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4 Azken 100.000 urtetan CO2-aren kontzentrazioa milioiko 100 eta 200 parte bitartean egon da; gaur
egun, ostera, milioiko 445 parte da kontzentrazio hori, IPCCk emandako datuen arabera.

3.3 irudia. Itsasoko uhal garraiatzailea. Ur hotz gazia urdinez adierazi da, eta ur bero ez
hain gazia, gorriz. Prozesua ondo ulertzeko, kontuan hartu behar da ur hotz gaziaren
dentsitatea ur bero ez hain gaziarena baino handiagoa dela, eta, beraz, korronte urdina
korronte gorria baino sakonago mugitzen dela. (Iturria: RUIZ DE ELVIRA, Antonio: Quemando el
futuro. Clima y cambio climático, Nivola Ediciones, 2001).
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litekeena dela “itsasoko uhal garraiatzaile” deritzon planeta mailako itsasoko
uraren korronte-sistema dinamikoa etetea (ikusi 3.3 irudia). Korronte-sistema
horrek Lurreko klima baldintzatzen du, eta, bereziki, Ipar Atlantikokoa. Beraz,
itsasoko uhal garraiatzailea etenez gero, Europako batez besteko tenperatura 
10 ºC-raino murriztu liteke hurrengo 50 edo 100 urtean, hots, Europan glaziazio
bat izan liteke.

Lurreko batez besteko tenperaturaren igoera azkarregia ez balitz, eta, beraz,
itsasoko uhal garraiatzailea etengo ez balitz, klima berotu egingo litzatekeela
dirudi, lehen adierazi den bezala. Hori da, hain zuzen, gaur egun gertatzen ari
dena. Hona hemen gaur egun mundu mailan gertatzen ari diren aldaketen eta
adituen arabera etorkizunean gerta daitezkeenen zerrenda:

1) Glaziarrak urtzen ari dira. Itsas maila 10 aldiz azkarrago igo da azken 100
urteotan, azken 3.000 urteetan baino. Itsas mailaren igoera 13 eta 94 cm
bitartekoa izan daiteke 2100. urterako, zenbatespen batzuen arabera.

2) Muturreko klima-gertaerak ugaritzen ari dira:
• uholdeak asko ugaritu dira kontinente guztietan, azken 50 urteetan
• basoetako suteak gero eta ohikoagoak dira
• lehorteak ere asko ugaritu dira azken urteetan, eta gaur egun gutxi

gorabehera 400.000 pertsonak jasaten dituzte lehorteen eraginak.

3) Bero-boladak gero eta maizago gertatzen dira lehen gertatzen ez ziren
lekuetan (Europan, esaterako), eta heriotzak eragiten dituzte oso
tenperatura altuetara ohituak ez dauden herrialdeetan.

4) Batez besteko tenperaturak igotzeak badirudi urakanak ere maizago
gertatzea dakarrela berekin, erlazio estatistiko esanguratsua baitago
tenperaturen gorakadaren eta urakanen maiztasunaren artean. Gaur
egun, gauza jakina da itsasoaren batez besteko tenperaturak asko
eragiten diela urakanen indarrari. Bestalde, adituen arabera, Lurraren
azalaren batez besteko tenperatura gehiago igo da kontinenteetan
itsasoan baino.

5) Baso-eremuei dagokienez, hosto erorkorreko basoen kopurua areagotu
liteke, koniferoen kaltetan.

6) Klima hotzetako berezko ekosistemen azalera murritz daiteke (glaziarrak
eta neguko elur-estaldura, esaterako), eta litekeena da ekosistema horiek
atzera egitearekin batera kalteberagoak bilakatzea.
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7) Litekeena da espezieen antolaketa aldatzea, eta zenbait espezie eta
ekosistema desagertzea.

8) Prezipitazioei dagokienez ere aldaketak hauteman dira. Ipar hemisferioan
prezipitazioen kopurua handitu egin da (batik bat, urtaro beroan), eta
tropikoen hegoaldean eta Afrikatik Indonesiara bitarteko tropikoetan,
ostera, prezipitazioen kopurua pixkanaka txikitu da, 1960az geroztik.

9) Nekazaritzak ere ondorioak jasan ditzake, etekinak eta, zerbait
lurraldetan, ureztatzeko ur kopurua gutxitu daitezkeelako.

10) Tropikoetako gaixotasunak zabaldu daitezke aurretik horrelakorik izan ez
den lekuetara, eta litekeena da gaixotasun horien maiztasuna areagotzea,
orain arte noizean behin baino izan ez diren lekuetan.

11) Klimaren errefuxiatuak sor daitezke, ur-eskasiaren, gosearen, itsas
mailaren gorakadaren eta abarren eraginez. Hala, IPCCko adituen
zenbatespenen arabera, litekeena da 2080. urtean Lurreko giza
populazioaren heren batek —2.300 milioi bat pertsonak— haien beharrak
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asetzeko behar adina ur ez izatea eskuragarri, eta 600 milioi pertsonak
goseteak jasatea. Bestalde, 100 milioi pertsona itsas mailaren igoeraren
mehatxupean daudela dio NBEk (Nazio Batuen Erakundeak).

Orain arte mundu mailako ondorioez aritu gara, baina azter ditzagun orain Euskal
Herrian gerta daitezkeen aldaketak eta haien ondorioak:

a) Aldaketa eta ondorio orokorrak:
– Tenperaturei dagokienez, aldaketa nabarmenak iragartzen dituzte adituek:

kostaldean, udan, 3-5 ºC igoko omen da batez besteko tenperatura, eta,
neguan, 1-2 ºC; barnean, berriz, udan 5-7 ºC eta neguan 3-4 ºC igoko dela
diote.

– Litekeena da itsasoko korronteen eta olatuen norabidea aldatzea, baina ez
dakigu nolakoak izango diren aldaketa horiek.

– Itsasoaren batez besteko tenperatura handitzearekin batera, litekeena da
gure kostaldean espezie subtropikalak ugaritzea. Agian, espezieen kopurua
(eta, beraz, biodibertsitate espezifikoa) handitzeko joera egongo da; baina,
korronteak nola aldatuko diren ez dakigunez, ezin dugu ziurtasunez jakin.
Izan ere, gure kostetan espezie berriak agertzeko, ez da nahikoa itsasoaren
batez besteko tenperatura egokia izatea; itsasoko korronte-sistemak ere
behar bezalakoa izan behar baitu, izaki horiek hemen ugaltzea posible izan
dadin.

– Olatuak indartsuagoak izan daitezke, eta, horren ondorioz, litekeena da
kostan kalte handiagoak eragitea.

– Hondartzen zati batzuk desager daitezke, hondar kantitatea modu
naturalean edo artifizialki handitzen ez bada, eta behe-kostaldeetako
zenbait alderdi urpean gera daitezke.
Zenbatespenen arabera, hiru hondartzatatik bat galdu edo txikitu daiteke;
eta hormez edota eraikinez inguratutakoek dute desagertzeko arriskurik
handiena, kasu horietan hondartzak ezin baitu atzera egin, eta barnerago
sortu.
Txingudi eta beste zenbait ekosistema aberatsek atzera egin dezakete, edo
gal daitezke.
Euskal Herria menditsua izan arren, Donostia, Bilbo eta Baiona itsas maila
baino pixka bat gorago baino ez daude; hiri horietako eraikinak eta abarrak
dike bidez edo babesten ez badira, litekeena da ur azpian geratzea.

– Prezipitazioen egitura, haizeen erregimena, lainoen sorrera-maiztasuna eta
abar alda daitezke.
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Adibidez, ez dakigu ziurtasunez prezipitazioak murriztu edo handitu egingo

diren5, baina euri-jasa bortitzak (eta, beraz, uholdeak) eta lehorteak

ohikoagoak bilakatuko dira segur aski (lehorteak orain arte 100 urtetik

behin izan dira, eta litekeena da aurrerantzean 10 urtetik behin izatea).

Klima lehortzeak higadura handitzea dakarrenez, litekeena da klima-

aldaketaren ondorioz basamortuak hedatzea.

– Kostaldeko paduretako, goi-mendietako eta hezetasunarekin lotutako

gainerako ekosistemek (larre hezeek eta abarrek) jasango dituzte eragin

nabarmenenak.

Aurreikuspenen arabera, ekosistemek eskualde mediterraneoko

ekosistemen gero eta antz gehiago izango dute, baso-ustiapenen

ekoizpena gutxitu egingo da, eta Atlantikoan husten diren arroetako

aldakortasun hidrologikoa handitu egingo da.

– Isurialde atlantikoan isurialde mediterraneoan baino aldaketa handiagoak

gertatuko direla diote adituek. Haien esanean, isurialde atlantikoak berde

izaten jarraituko du, baina tarteko zonako ekosistemak (Gasteiz-Iruñea

aldeko pagadiak, eta abar) horitu egingo dira, eta artadiak ugarituko.

– Badirudi landareek ez dutela behar adina denbora izango klima-aldaketari

aurre egiteko, eta, beraz, ‘ahuldu’ egingo direla. Horren ondorioz, ematen

du izurriak sarriago gertatuko direla.

b) Giza jarduerei, osasunari eta, oro har, gizarteari eragin diezaieketen

aldaketak:

– Lehen adierazitako aldaketek ondorio nabarmenak ekar ditzakete zenbait

sektoretan (garraioan, turismoan, edo energiaren eta uraren horniduran,

esaterako).

– Litekeena da osasun-arazoak ugaritzea. Adibidez, infekzioen eta arnas

gaixotasunen maiztasuna handitu daiteke (arnas gaixotasunek umeei

eragingo liekete, batez ere).

– Litekeena da immigrante gehiago etortzea, haien jatorrizko herrialdeetan

bizi-kondizioak okerragotzearen ondorioz.

47

‘LURRA, GAIXORIK’?

5 Isurialde mediterraneoan prezipitazioak murriztea eta Iparraldean handitzea espero da; baina
Euskal Herria bi kasu horien artean dagoenez, ez dakigu ziurtasunez zer gertatuko den hemen
prezipitazioen kantitatearekin.
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Honako gomendio hauek ematen dituzte adituek, klima-aldaketaren eraginak
ahalik eta gehien murrizte aldera:

– Arazoari lehentasuna eman, klima-aldaketa abian jarri ondoren gero eta
zailagoa eta garestiagoa izango baita hura geldiaraztea, eta gero eta
larriagoak izango baitira haren ondorioak.

– IPCCko adituen arabera, munduko barne-produktu gordinaren (BPG) % 1
inguru bakarrik beharko litzateke neurriak hartzeko, eta ekonomiaren
ikuspegitik egindako ikerketek gomendatzen dute atal honetan aipatutako
aldaketak lehenbailehen hartzea.

– Energia eskuratzeko erregai fosilak ez diren beste energia-iturriak erabili.

– Autoaren erabilera nabarmen murriztu.

– Energia eraginkortasun handiagoz erabili (etxebizitzen, garraioaren eta
abarren esparruetan; horretarako behar diren teknologiak eskuragarri
daude gaur egun).

– Deforestazioa gelditu (gutxienez; hurrengo pausoa soildutako basoak
landareztatzea litzateke), eta basoak behar bezala kudeatu.

– Gizartearen ekonomia eta oinarriak aldatu.

– Erronka handia dela jakin arren, berehala lanean hasiz gero egoera asko
hobetu dezakegula jakin, eta hori pentsatuz lanean jardun.

– Gizarteari gai honi buruzko informazioa erraz ulertzeko moduan helarazi.

Azken batez, hiru printzipio hauen arabera jokatu beharko genuke, adituen
esanean:

1) Arriskuaren eta guztiz menderatzen ez denaren aurrean, arduraz jokatu.

2) Erantzukizunaren printzipioa: banakoak erantzule gara; baina erantzukizun
handiena herri aberatsek dute, haiei baitagokie klima-aldaketaren eta hari
aurre egiteko hartu beharreko neurriei buruz ikertzea, eta klima-aldaketari
mundu mailan aurre egiteko bitartekariak jartzea (askoz ere zailagoa da
garatze-bidean dauden herriek hori egitea, eta, gainera, aipatutakoa da
bidezkoena, klima-aldaketa eragiten duten gas gehienak isuri dituzten
herrialdeek ez baitute giza populazioaren laurden edo bosten bat baino
osatzen, eta herrialde garatuak baitira).
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3) Iraunkortasuna eta garapena uztartu.

2- Basamortutzea

Basamortutzea gertaera natural bat da, berotegi-efektua bezala, beti gertatu izan
baita berez basamortuen inguruko lurretan. Izan ere, lehorte-garaietan,
ekosistemak idortzen direnez, landaredia galtzen dute ekosistema horiek, eta,
horren ondorioz, lurraren zati bat galdu egiten da, aireak arrastatuta.

Hala ere, jatorriz basamortuei dagozkien kondizioetan ez zeuden eskualdeak
basamortuen antza hartzen ari direla ikusten da gaur egun, eta giza jarduerak
hein batean edo bestean basamortutze-prozesua azkartzea eragiten ari direla
uste dute adituek.

Basamortutze ez-naturala atmosfera-lur-ur-landare sistemaren oreka kaltetzen
denean gertatzen da, eta oreka hori asaldatzen duten giza jarduerak ugari dira,
hala nola arroen ur-balantzea aldatzea, lurpeko urak gehiegi ustiatzea, lurra eta

49

‘LURRA, GAIXORIK’?

3.4 irudia. Basamortutzea eragiten duten faktoreak. (Iturria: RUIZ DE ELVIRA, Antonio: Quemando
el futuro. Clima y cambio climático, Nivola Ediciones, 2001).
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ura gazitzea eta poluitzea, ongarriak eta pestizidak neurriz kanpo erabiltzea, sute
ez-naturalak eragitea, lurren erosioa areagotzea6, landa-ingurunea abandonatzea
eta lurra kontserbatzea ahalbidetzen duten ohitura egokiak alde batera uztea.

Badirudi giza jarduera horien guztien eragina bereziki nabarmena dela lurralde
erdiarido eta azpiheze lehorretan. Izan ere, eskualde horien azken urte edo
hamarkadetako bilakaerak giza jarduerek bertan abian jarritako narriatze-
prozesua agerian uzten duela diote adituek, eta, prozesu horren ondorioz,
lurralde horiek azpidesertiko bilakatu direla. Gertaera hauek adierazten dute,
besteak beste, ekosistema horiek basamortutze ez-naturala jasaten ari direla:

– Landarediaren eta laboreen produktibitatea murriztea.

– Biomasak, florak, mikrofaunak eta makrofaunak asaldura kaltegarriak
jasatea.

– Lurraren narriatze-prozesua azkartzea.

– Aurreko prozesu horiek guztiak jasaten dituzten lurretan bizi diren
populazioen iraupena arriskuan jartzea.

Geosistemak degradatzeak, biodibertsitatea galtzeak, klima berotzeak eta lurrak
eta urak andeatzeak lurralde jakin baten potentzial biologikoa edo
produktibitatea galtzea eragin dezakete, baita bertako ekosistemak gero eta
eskasagoak eta kalteberagoak bilakatzea ere. Beraz, basamortutzearen, klima-
aldaketaren eta biodibertsitatea galtzearen arazoak estu erlazionatuak daude
(ikusi 3.1 irudia). Are gehiago, esan daiteke hiru arazo horiek elkar atzeraelikatzen
dutela, eta horrek agerian uzten du arazo horiek ahalik eta gehien murrizteko
ahaleginak egiteko beharra.

Nola geldiarazi basamortutzea?

Nazio Batuen Erakundeak basamortutzeari aurre egiteko proposatutako neurriek
lurra modu eraginkorragoan erabiltzea dute oinarri. Izan ere, ohiko bilakatu diren
hainbat giza portaerak basamortutzea eragiten dute, eta epe luzean ez diote
onurarik ekartzen gizakiari. Jarduera kaltegarri horien artean honako hauek aipa
ditzakegu, besteak beste: basoak suteen bidez soiltzea, lur-eremu jakin batean
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6 Adibidez, nekazaritza-hondakinak 'garbituz' (hala humusa sortzea eragozten da), abeltzaintzan lur-
eremu jakin batean behar baino abere gehiago haziz (horren ondorioz, bertako landarediari
gehiegizko presioa eragiten zaio, eta lurra trinkotu egiten da), eta abar.
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behar baino abere gehiago haztea, ur asko behar duten laboreak horretarako
egokiak ez diren lurretan landatzea, ongarriak eta pestizidak neurriz kanpo
erabiltzea eta lurra kontserbatzea ahalbidetzen duten tokiko ohiturak alde batera
uztea.

Beraz, hauek dira Nazio Batuen Erakundearen egitasmoak eta erakunde horrek
proposatutako jarraibideak, basamortutze ez-naturala gelditzeko:

1) Lurrak landaredi-estalkia galtzea ekiditea.

2) Lurra eta ura bateratuta kudeatzea, baliabide ez-berriztagarriak baitira
biak, eta helburu hori betetzea ahalbidetzeko, lurra lantzeko modu
aproposak zehaztea.

3) Lekuan lekuko lurra lantzeko teknika tradizionalak mantentzea eta
erabiltzea.

4) Lurralde jakin bakoitzari zer ekoizpen mota egokitzen zaion ondoen
aztertzea, ekoizpen hori martxan jarri aurretik. Izan ere, leku batzuetan, lur
mota, klima eta gainerako kondizioak kontuan hartuta, onuragarriagoa da
bai lurrarentzat bai gizakiarentzat egiten diren ekoizpenen ordez beste
mota bateko ekoizpenak ezartzea.

5) Eremu subheze lehorretan eta erdiaridoetan, nekazaritza eta abeltzaintza
elkarrekin egitea; hala, bakoitza bere aldetik egiten denean baino gutxiago
kaltetzen baita lurra.

6) Prebentzioan lan egitea; izan ere, basamortutze-prozesua lurralde jakin
batean abian jarritakoan, askoz zailagoa eta garestiagoa da lurralde hori
lehengo egoerara eramatea.

7) Lurralde lehorretan bizitzea ekiditea.

8) Hirietan bizitzea.

3- Biodibertsitatea galtzea

Ikusi liburu honen 6. kapitulua (‘Biodibertsitatea’).

4- Giza gainpopulazioa

Giza populazioa 2.500 milioi pertsonak osatzen zuten 1950ean, eta 1987an, 5.000
milioi pertsonak. Hau da, XX. mendean izugarri hazi zen giza populazioa, eta ez
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hori bakarrik: 37 urteko tartean, bikoiztu egin zen. Hazkunde demografikoa 1992.
urtean iritsi zen bere punturik gorenera (92 milioi pertsona gehiago). Handik
aurrera, hazkundearen erritmoa beherantz abiatu zen. Gaur egun, 6.600 milioi
biztanle inguru bizi gara munduan, eta adituek diote hurrengo urteetan
aipatutako beheranzko joerari eutsiko zaiola. Hala ere, giza populazioak
handitzen jarraituko du 2050. urtera arte, iragarpen guztien arabera. Baina, zer
gertatuko da handik aurrera?

Aurreko ataletan adierazi den bezala, ez da batere erraza etorkizunean zer
gertatuko den iragartzea, ez klima-aldaketaren kasuan, ez basamortutzearen
kasuan, ezta biodibertsitatearen kasuan ere. Eta gauza bera gertatzen da giza
populazioaren etorkizuna iragartzeko garaian. Izan ere, etorkizunean giza
populazioa handitu, txikitu edo mantendu egin daiteke, gizakiaren ingurunearen
bilakaerak eraginda (gizakiaren ingurune delakoa biosferaren, kulturaren,
gizartearen, ekonomiaren eta abarren batura gisa ulertuta).

Beraz, ondoren adieraziko ditugun iragarpenak hipotesiak baino ez dira, eta ez
litzateke harritzekoa iragarpen horiek ez betetzea, lehen ere gertatu izan baita
horrelakorik. Adibidez, XXI. mendearen hasieran giza populazioa urteko 90-100
milioi handituko zela iragarri zuten demografoek 1991. urtean, baina
populazioaren hazte-erritmo erreala dezente txikiagoa izan zen mende honen
hasieran: 80 milioi/urte ingurukoa, hain zuzen.

Etorkizunari begira, hiru iragarpen planteatzen dituzte demografoek. Iragarpen
horien arabera, emankortasunak behera egingo du hurrengo urteetan; baina
hipotesi horietako bakoitzak emankortasunaren beherakada-erritmo jakin bat
erabiltzen du etorkizuneko giza populazioaren tamaina iragartzeko.

Iragarpen ertaina deritzonaren arabera, 2050. urtean 9.400 milioi pertsonak
osatuko dute giza populazioa, eta, 2150ean, giza populazioa 11.000 milioi
pertsonako kopuruan egonkortuko da.

Iragarpen baxuak, berriz, emankortasunaren beherakada-erritmo pixka bat
azkarragoa onartuz egiten ditu kalkuluak. Hala, munduak 2050. urtean 7.700
milioi biztanle eta 2150ean 3.600 milioi biztanle izango dituela iragartzen du.

Azkenik, iragarpen altuak dio emankortasunaren beheranzko joera pixka bat
moteldu egingo dela. Hala, 2050ean Lurrean 11.100 milioi pertsona izango direla
dio, eta 2150ean kopuru hori 27.000 milioira iritsiko dela.
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Hiru hurbilketa horien arteko aldeak nabarmenak izan arren, alde txikiak daude
iragarpen horietako bakoitzaren oinarri diren kalkuluak egiteko erabilitako
emankortasunaren beherakada-erritmoei dagokienez (0,5 haur gorabehera,
emakumeko). Horrenbestez, hiru hurbilketa horien arteko alde handiek agerian
uzten dute aldaketa txikiek epe luzera eragin handiak izan ditzaketela.

Arazo horien garrantziaren inguruko eztabaida
Biziaren historiari begirada bat ematea nahikoa da aldaketa garrantzitsuak
ohikoak izan direla ikusteko, baina gaur egun biosfera jasaten ari den aldaketa-
prozesu bortitzaren berezitasun nagusia da abiadura ikaragarrian gertatzen ari
dela.

Zer ondorio izan ditzake horrek? Zure ustez litekeena da aldaketa-prozesu hori
hain azkarra izatearen ondorioz biosferaren oreka asaldatzea, eta, beraz, Lurreko
bizidunen biziraupena arriskuan egotea?

Gomendatutako baliabideak

Klima-aldaketa

Liburuak:

– LOVELOCK, James7: Gaia: Lurraren biziaz ikuskera berria, Gaiak, Donostia, 1996.
– RUIZ DE ELVIRA, Antonio: Quemando el futuro. Clima y cambio climático, Nivola

Ediciones, 2001.

Web-orriak:

– Zientzia.net web-orria: http://www.zientzia.net
– www.ipcc.ch

Klima Aldaketari buruzko Gobernuarteko Aditu Taldearen web-orria (ingelesez,
Intergovernmental Panel on Climate Change -IPCC)
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7 James Lovelock zientzialariak Gaiaren teoria proposatu zuen 1970eko hamarkadan. Teoria horren
arabera, bizidun guztiez eta haien inguruneaz osatutako superorganismo bat balitz bezala
portatzen da Lurra, eta bizidun horien jarduerek Lurraren kondizioak eta prozesuak baldintzatzen
dituzte. Teoria horrek eztabaida handia sortu du zientzialarien artean, zenbaitek Lovelock-en ideia
hori oso eztabaidagarritzat baitute.
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– http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php

Nazio Batuen Klima Aldaketaren Inguruko Esparru Konbentzioaren

Idazkaritzaren web-orria (‘United Nations Framework Convention on Climate

Change’, UNFCCC).

– http://www.gci.org.uk/

‘Global Commons Institute’-ren web-orria.

– http://www.worldwatch.org/

Worldwatch Institute-ren web-orria. Klima-aldaketari buruzko informazioa

aurkitu daiteke.

– http://www.cicero.uio.no/index_e.asp

Klimaren inguruan ikertzen diharduen Norvegiako zentro bat da Cicero.

– http://www.ciesin.org/

CIESIN (Center for International Earth Science Information Network): Lurraren

Zientzien Nazioarteko Informazio Sarea Osatzeko Zentroa.

– http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/index.cfm

WWF Naturarentzako Mundu Erakundearen (World Wildlife Fund) klima-

aldaketari buruzko web-orria.

– http://nsidc.org/daac/index.html

NASAren munduko izotzari eta elurrari buruzko web-orria.

– http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/cld/home.rxml

Meteorologiaren inguruko informazioa eskuragarri dago web-orri horretan,

besteak beste.

– http://www.csu.edu.au/weather.html/

Mundu mailako eguraldiarekin, meteorologiarekin eta klima-aldaketarekin

erlazionatutako informazioa biltzen du.

– http://airsite.unc.edu/

Atmosferaren kimikaren inguruko web-orria.

– http://www.scotese.com/

Paleoklimari buruzko web-orria.

– http://www.sio.ucsd.edu/

SCRIPPS ozeanografia-erakundearen web-orria. Itsasoari buruzko ikerketak

egiten dituzte, fisikaren, kimikaren, biologiaren, geologiaren eta geofisikaren

ikuspegietatik. Web-orri horretan, klima-aldaketari buruzko atal bat dago.
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Basamortutzea

Liburuak:

– LÓPEZ BERMÚDEZ, Francisco: Erosión y desertificación. Heridas de la Tierra, Nivola,
2002.

Aldizkariak:

– Elhuyar zientzia eta teknika aldizkaria, 221. zenbakia (2006ko ekainekoa).

Web-orriak:

– Zientzia.net web-orria: http://www.zientzia.net
– EAEko ingurumen-adierazleen sistema, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen-sailaren

web-orrian: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
3352/eu/contenidos/informacion/indicadores_ambientales/eu_10183/sistema_

indicadores.html
– http://www.nivola.com/erosion/internet/

Web-orri horrek basamortutzearen eta lurzoruaren erosioaren inguruko
hainbat esteka ematen ditu.

Biodibertsitatea galtzea

Ikusi liburu honen 6. kapituluan gomendatutako baliabideak.

Giza gainpopulazioa

Web-orriak:

– http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/newsid/39198/story.htm
Lovelock-en iritzia8, klima-aldaketaren eta klima beroago batekin bizi ahal
izango litzatekeen giza populazioaren tamainaren inguruan.

– http://www.worldwatch.org/node/4026
Worldwatch Institute-ren web-orriaren mapa. Informazio ugari dago (mota
desberdinetako baliabideei buruzkoa, eta baliabide elektronikoei buruz
dagokienez, hainbat gairen inguruko web-orriak —giza gainpopulazioa,
kontsumoa, energia berriztagarriak eta abar—).
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– Zientzia.net web-orria: http://www.zientzia.net

Arazo horien garrantziaren inguruko eztabaida

Hona hemen ikuspegi desberdinak ematen dituzten zenbait autoreren eta
erakunderen liburu eta txosten batzuk, gogoetarako lagungarri:

– AIZPURUA, Jose Ramon: Lurrak ba al du gerorik, Gaiak, 1993.
– LOMBORG, Bjorn: El ecologista escéptico, Espasa Calpe, Madril, 2003.

Lomborg-ek defendatzen duen ikuspegiaren arabera, biosferaren oreka-egoera
ez dago arriskuan, eta erakunde ekologistek eta abarrek ez dute biosferaren
oreka-egoeraren alde jokatzen, beren interesen alde baizik. Liburuak eztabaida
handia sortu du.

– LOVELOCK, James9: Gaia: Lurraren biziaz ikuskera berria, Gaiak, Donostia, 1996.
– Naturaren kontserbazioa. Nora goaz? Eusko Jaurlaritza, Nekazaritza eta Arrantza

Saila, Udako Euskal Unibertsitatea eta Europako Elkarteetako Batzordea,
Gasteiz, 1993.

– MCNEILL, John R.: Algo nuevo bajo el Sol. Historia medioambiental en el siglo XX,
Alianza ensayo, 2003.

– PASTOR, Xavier: En defensa del medio ambiente. Las propuestas de Greenpeace,
Círculo de Lectores, 1999.

– PÉREZ, Fernando Pedro: Ingurumenaren arazoak, ADEVE, 2003.
– The Worldwatch Institute. Vital signs 2006 - 2007, 2006.

http://www.worldwatch.org/node/4344 web-orrian eskuragarri.
– VALLEDOR DE LOZOYA, Arturo: La especie suicida. El peligroso nuevo rumbo de la

humanidad, Díaz de Santos, 2000.
– WILSON, Edward O.: El futuro de la vida, Círculo de Lectores, Bartzelona, 2002.

Web-orriak:

– http://www.worldwatch.org/node/4026
Worldwatch Institute-ren web-orriaren mapa. Informazio ugari dago (mota
desberdinetako baliabideei buruzkoa, eta baliabide elektronikoei buruz
dagokienez, hainbat gairen inguruko web-orriak —giza gainpopulazioa,
kontsumoa, energia berriztagarriak eta abar—).

– http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-579/eu/
Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren web-orria.
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– http://www.ihobe.net/pags/AP/Ap_Inicio/index.asp?cod=F263701D-4F70-44F4-
8962-C1398B4D9056
IHOBE Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoaren web-orria.

– http://www.eea.europa.eu/
Europako Ingurumen Agentziaren web-orria.

– http://www.mma.es/cambiaCultura.do?cultura=eu
Espainiako Ingurumen Ministerioaren web-orria.

– http://www.terra.org/
Ekologia praktikoari buruzko web-orria. Informazio ugari dago, eta hainbat
baliabide gomendatzen dira.

– http://www.unep.org/
Nazio Batuen Ingurumen Programari dagokion web-orria, ingurumenari eta
garapenari buruzkoa.

– http://www.wri.org/
World Resources Institute (Munduko Baliabide Institutua) erakundearen web-
orria. Gobernuz kanpoko erakunde bat da, eta ingurumen osasuntsua eta
ekonomia sendoa uztartzea ditu xede.

– http://www.wwf.es/
WWF-ADENA erakundearen web-orria. Etengabe eguneratzen dute, eta,
informazio ugari izateaz gain, hainbat kanpainatan parte hartzeko aukera
ematen du.

– http://www.greenpeace.org/espana/
Greenpeace-ren web-orria. Informazio ugari eskura jartzeaz gain, hainbat
kanpainatan parte hartzeko aukera ematen du.

– http://www.lomborg.com/
El ecologista escéptico liburu eztabaidatuaren egilearen, Bjorn Lomborg-en,
web-orria.

– http://www.mylinkspage.com/lomborg.html
web-orri horrek Lomborg-ekin bat ez datozen Oxford-eko ingurumen-adituen
eta aktibisten iritziak barnean hartzen ditu.

Etorkizuna

Liburuak:

– MAYOR ZARAGOZA, Federico: Un mundo nuevo, Círculo de Lectores, Galaxia
Gutenberg, Ediciones UNESCO, Bartzelona, 2001.
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– MCDONOUGH, William eta BRAUNGART, Michael: Cradle to cradle. Remaking the way
we make things, North Point Press, 2000.

– REES, Martin: Nuestra hora final. ¿Será el siglo XXI el último de la humanidad?,
Crítica, 2004.

Web-orriak:

– Zientzia.net web-orria: http://www.zientzia.net

Gomendatutako beste baliabide batzuk
Liburuak eta txostenak:

– CARLSON, Rachel: Primavera silenciosa, Crítica, Bartzelona, 2001.
Rachel Carlson biologoaren Silent Spring liburua 1962. urtean argitaratu zen
lehenengo aldiz. Ingurumenaren aldeko mobilizazio-mugimendua 1960ko
hamarkadan hasi zen, eta askorentzat liburu hori izan zen mugimendu horren
abiapuntua.
Carlsonek hitz egin zuen lehen aldiz pestizidek ingurumenean eta osasunean
duten eraginaz. DDTaren erabilera hainbat txori-espezie galtzearekin
erlazionatu zuen, eta pestiziden eta minbiziaren arteko loturaz ere mintzatu
zen.
Gaur egun, Carlson-ek iragarritakoak frogatuta daude, eta indarrean da
konposatu horietako asko 2010erako desagerrarazteko ituna.

– COLBORN, Theo, et. al.: Nuestro futuro robado. ¿Amenazan las substancias
químicas sintéticas nuestra fertilidad, inteligencia y supervivencia?, Ecoespaña,
Madril, 1997.

– ELOSEGI, Arturo eta GARIN, Inazio: Basabizitzaren kudeaketa, Udako Euskal
Unibertsitatea, 1999.

– The Worldwatch Institute. Catch of the Day: Choosing Seafood for Healthier
Oceans, 2006.
http://www.worldwatch.org/node/4707 web-orrian eskuragarri.

– The Worldwatch Institute. American energy. The renewable path to Energy
Security, 2006.
http://www.worldwatch.org/node/4405 web-orrian eskuragarri.

Web-orriak:

– Espainiako Ingurumen Ministerioaren web-orriaren ur kontinentalei, itsas urei
eta itsasertzari buruzko atala:
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http://www.mma.es/portal/secciones/acm/
– http://www.worldwatch.org/node/4666

Worldwatch Institute-ren web-orriko uraren inguruko zenbait datu.
– FAO Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundearen web-orria:

http://www.fao.org/
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Tamainak goitik behera baldintzatzen du izaki bizidunen biologia. Beraz,
esan dezakegu biologiaren esparruan tamaina garrantzitsua dela.

Inurri batek zergatik ezin du bere burua urarekin garbitu? Zergatik izaten
ditu saguak ondorengo asko jarraian, eta elefanteak, berriz, gutxi eta
tarte handiarekin? Ekosistema jakin batean, izaki txikiak handiak baino
ugariagoak edo urriagoak izaten dira? Tamaina jakin bat izateak
baldintzatu dezake izaki bizidun jakin baten elikadura mota? Tamainak
formari eragiten dio? Eta formak tamainari? Nola doitzen dira izaki
bizidunak eskala desberdinetan bizitzera?...
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Lehenengo kapituluan adierazi dugun bezala, naturan tamaina askotako izaki
bizidunak aurkitu ditzakegu. Luzerari dagokionez, 8 magnitude-ordenatako
aldea dago izaki bizidun txikienen eta handienen artean; masari dagokionez,
berriz, 21 magnitude-ordenatako aldea (ikusi 4.1 irudia).

4.1 irudia. Izaki bizidunen tamaina-aniztasuna azaltzen duen
eskala logaritmikoa Schmidt-Nielsen, K.-k 1975ean hartutako
datuetatik egokitua. (Iturria: MC MAHON, T.A. eta BONNER, J.T.:
Tamaño y vida, Labor, Bartzelona, 1986).

Irudian ageri den bezala, gaur egun bizirik dagoen animaliarik handiena balea
urdina da; 22 metroko luzera eta 100 tonako pisua baino handiagoa izatera irits
daiteke. Zuhaitzik handiena, berriz, sekuoia erraldoia da; 100 metrotik gorako
altuera izatera irits daiteke.

Tamaina, eboluzioan zehar
Erregistro fosilean denbora-tarte handiei begiratuz gero, ikusten da eboluzioan
zehar izaki bizidunen tamaina handiagotzeko joera egon dela. Fosilak dituzten
arroka ezagun zaharrenen adina 3.500-4.000 milioi urte ingurukoa da
zenbatespenen arabera, eta haietan ez da ageri bakterio ñimiñoak ez beste izaki
bizidunen aztarnarik. Duela 2.700 milioi urte inguruko fosiletan, berriz, alga
zianofizeoek osatutako filamentu zelulanitzak aurkitzen dira. Beraz, hortik
ondoriozta daiteke ehunka milioi urtean izaki bizidunen tamaina 20 aldiz

62

04_Tamaina eta biziaPC.qxp  05/02/2008  14:57  PÆgina 62



handiagotu zela gutxienez. Handik aurrera, eboluzioan zehar tamainak
handiagotzen jarraitu zuen, eta horren ondorio da gaur egun izaki bizidunen
artean beha dezakegun tamaina-aniztasuna.

Izaki bizidun guztiek bizitzeko beharrezkoak dituzten jarduerak egiten dituzte,
edozein tamaina dutela ere. Gorputz handia duten izakien kasuan, nahitaezko
bihurtzen da jarduera horiek izakiaren atal desberdinen artean banatzea.
Tamainaren araberako lan-banaketa horri “konplexutasun” deituz gero, izaki
bizidunen tamaina handiagotzearekin batera konplexutasun-mailak ere gorantz
egiten duela ondorioztatuko dugu (ikusi 4.2 irudia).

4.2 irudia. Izaki desberdinei dagozkien gehienezko zelula
kopuruaren (edo bolumenaren) zenbatespena, izakiaren
zelula mota kopuruaren funtzioan. 
(Iturria: MC MAHON, T.A. eta BONNER, J.T.: Tamaño y vida, Labor,
Bartzelona, 1986).

Arestian aipatu dugu eboluzioan zehar denbora-tarte luzeetan tamaina (eta,
beraz, konplexutasuna) handiagotzeko joera dagoela. Baina denbora-tarte
laburragoei dagokienez, zenbait kasutan eboluzioan zehar izaki bizidunak
txikiagotu egiten dira. Horren ondorioz, jada beharrezkoa ez den
konplexutasuna denborarekin desagertu egiten da, hots, izaki bizidun horien
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konplexutasun-maila txikiagotu egiten da eboluzioan zehar. Esan dezakegu izaki
bizidun horiek sinplifikatu egiten direla. Adibidez, ikusi da zooplanktonaren
osagai diren errotifero izeneko animalia mikroskopikoen tamainak eboluzioan
zehar txikiagotzeko joera izan duela. Errotifero handienen elikatze-kanalaren
mutur batean ahoa ageri da eta bestean, berriz, uzkia; horien arteko hodia
hainbat zelulak osatzen dute, eta horietako batzuek digestio-entzimak jariatzen
dituzte. Tamainari dagokionez, asko murriztutako errotifero-espezieen digestio-
sistema izugarri sinplifikatu dela ikusten da, elikatze-kanala ahoa eta uzkia
konektatzen dituen zelula bakar batek osatzen baitu.

Tamainak zeri eragiten dio?
Eskala batean eta bestean nagusi diren elkarreragin fisikoak ez dira berak.
Adibidez, inurri bati dagokion eskalan, likatasuna, kohesio-indarrak eta difusio-
indarrak dira nagusi. Horren guztiaren ondorioz, gu arazorik gabe dutxatzen
gara, baina inurri bat ezin da dutxatu, ezta ur tanta batean bainatu ere. Izan ere,
uraren gainazal-tentsioak1 hori egitea galaraziko lioke: inurriaren kanpo-
eskeletoko kitina izeneko polimeroak ura aldaratzen du, eta, hala ere, ur tantan
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1 Likido jakin baten gainazal-tentsioa da likido horren azalera handiagotzeko likido horrek behar duen
energia, azalera unitateko. Likido baten osagai diren molekulen arteko erakartze-indarra zenbat eta
handiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da likido horren gainazal-tentsioa. Uraren kasuan,
molekulen arteko erakartze-indarrak ur molekulen arteko hidrogeno-loturei zor zaizkie; lotura
horiek beste hainbat likidoren molekulen arteko indarrak baino askoz ere sendoagoak dira, eta,
beraz, uraren gainazal-tentsioa beste hainbat likidorena baino handiagoa da.
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murgiltzea lortuko balu, oso zaila gertatuko litzaioke handik irtetea, gainazal-
tentsioa dela eta. Beraz, inurriak substantzia lehorren partikulak igurtziz
garbitzen du bere burua. Bestalde, inurriak berak baino askoz gehiago pisatzen
duten gauzak altxa eta garraia ditzake, eta gizakiok, berriz, arazoak izan ohi
ditugu guk baino gehiago pisatzen duen ezer altxatzeko. Izan ere, bizidun
txikientzat grabitate-indarraren eragina oso txikia da (bizidunetan, tamaina eta
masa proportzionalak izaten direlako). Horren beste ondorio bat da izaki baten
tamaina zenbat eta txikiagoa izan orduan eta kalte txikiagoa jasango duela
altuera jakin batetik eroritakoan.

Beraz, izaki jakin baten tamaina zein den, haren arabera dagokion eskalan
bizitzera doitu beharko du, eta horrek bere formari, mugitzeko moduari eta
abiadurari, fisiologia-ezaugarriei, ugaltze-estrategiari, elikadura motari eta
abarri eragingo die. Bestalde, izaki bizidun jakin baten ugaritasuna bere
tamainaren araberakoa izango da, eta tamaina jakin bateko izaki bizidunek
osatutako taldean ageri diren espezieen kopurua, horien elikadura eta abar
aipatutako tamainaren mendekoak izango dira.

Ondoren, tamainaren eragin horiek guztiak azalduko ditugu, banan-banan:

Formari dagokionez…

Tamainak formari eragiten dio, eta alderantziz.

Batetik, tamaina-tarte bateko izaki bizidunetan beha daitekeen forma jakin bat ez
da egokia tarte horretatik kanpoko izakientzat, eta, beraz, hautespen naturalak
forma hori egokia den tamaina-tartean soilik agertzea eragiten du.

Bestetik, forma jakin batek (adibidez, hegan egiteko egiturak —hegoak edo
aurrealdeko eta atzealdeko gorputz-adarren artean ageri diren azalezko mintzak,
katagorri hegalariak dituenak bezalakoak—) tamaina baldintzatzen du, forma
horren funtzioa betetzeko, izakiak ezin baitu gainditu tamaina-tarte egokia
(adibidez, hegaztien tamaina muga baten azpitik mantendu behar da, hegan
egingo badute).

Tamaina eta forma jakin bateko izaki bizidun batek aldaketa batzuk jasan ditzake
bizi den ingurunearen arabera; aldaketa horiei esker, hobeto egingo dio aurre
inguruneari. Adibidez, zuhaitz batzuek, kanpo-indarrei (grabitate-indarrari eta
haizeari) aurre egiteko, horien eraginpean dauden adarretako eta enborreko
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eskualdeak lodiagotu ditzakete. Horren ondorioz, zuhaitzaren forma aldatu
egiten da. Prozesu hori landare-hormona jakin batzuek jartzen dute martxan.

Hautespen naturalak sarritan tamainari eragiten dio zuzenean, eta horrek
formari eragiten dio zeharka, errendimendu mekanikoa ahalik eta onena izan
dadin. Beste batzuetan, berriz, alderantziz gertatzen da: hautespen naturalak
formari eragiten dio zuzenean, eta horrek, zeharka, tamainari.

Bururatzen al zaizu adibiderik?

Izakiaren fisiologia-ezaugarriei dagokienez…

Lehen aipatu dugunez, zenbat eta handiagoa izan animalia bat, orduan eta
konplexutasun-maila handiagoa izango du, eta, beraz, atal espezializatuagoak
izango ditu gorputzean. Horrenbestez, animalia handien zelulak animalia
txikienak baino espezializatuagoak izan ohi dira, metabolismo-tasa eta entzima-
jarduera txikiagoak izan ohi dituzte eta beren biziraupena luzeagoa izan ohi da.
Beraz, izaki baten tamainak bere fisiologia-ezaugarriei eragiten die.
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Izakia mugitzeko moduari dagokionez…

Milimetro gutxi batzuk baino txikiagoak diren izakiek arazo handiak dituzte
uretan edo beste likidoetan mugitzeko; izan ere, eskala horretan ura (eta, oro
har, edozein likido) oso likatsua da, eta, horren ondorioz, ez da batere erraza
uretan zehar aurrera egitea. Izaki horiek egitura batzuk dituzte likidoen barnean
mugitzeko: flageloak (ile-formako luzakinak, espermatozoideenak bezalakoak)
edo zilioak (flageloak baino laburragoak) (ikusi 4.3A eta 4.3B irudiak).

Milimetro gutxi batzuk baino
handiagoak diren izakiek, berriz,
giharrak erabiltzen dituzte, hegan, salto
edo korrika egiteko —edota ibiltzeko—
(ikusi 4.3B irudia).

Bi kilogramo baino gutxiago pisatzen duten animalien kasuan, mugitzeko behar
duten energiari dagokionez, igerian gastatzen dute energia gutxien; hurrena,
hegan; eta azkenik, korrika edota ibilian.
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4.3A irudia. Ziliodunak.

Sleigh eta Blake-tik egokitua (1977).
(Iturria: MC MAHON, T.A. eta BONNER, J.T.:
Tamaño y vida, Labor, Bartzelona, 1986).

4.3B irudia.

Sleigh eta Blake-tik egokitua (1977). (Iturria:
MC MAHON, T.A. eta BONNER, J.T.: Tamaño y vida,
Labor, Bartzelona, 1986).

04_Tamaina eta biziaPC.qxp  05/02/2008  14:58  PÆgina 67



Bi kilotik gorako hegaztien kasuan, berriz, hegan egiteari utzi eta korrika egitea
edo ibiltzea da mugitzeko modurik eraginkorrena energiari dagokionez. Bestalde,
hamar kilotik gora diren hegaztiek ez dute hegan egiten —adibidez, ostrukek eta
pottorro handiek hegalak izan arren ezin dute hegan egin, eta gauza bera
gertatzen zitzaion dodoari.

4.4 irudia. Tamaina desberdinetako izakiek igerian, korrika edo hegan lor ditzaketen
gehienezko abiadurak. Animalia bakoitzaren luzera dagokion gehienezko abiaduraren
aurrean adierazi da (azkena eskala logaritmikoan). Bonner (1965). (Iturria: MC MAHON,
T.A. eta BONNER, J.T.: Tamaño y vida, Labor, Bartzelona, 1986).

4.4 irudian ageri den bezala, zenbat eta handiagoa izan animalia baten tamaina,
orduan eta azkarrago mugitu ahal izango da, edozein dela ere mugitzeko modua
(igerian, hegan eta korrika edota ibilian).

Baina igerilari, hegalari eta korrikalari-ibiltari azkarrenak gutxi gorabehera metro
bat luze izaten dira. Zure ustez, animalia igerilari, hegalari eta korrikalari-ibiltari
handienak zergatik ez dira, eskuarki, hori baino azkarrago mugitzen, horretarako
gaitasuna izan arren? Bizi diren ekosisteman jokatzen duten paperak zerikusirik
izan dezake?

68

04_Tamaina eta biziaPC.qxp  05/02/2008  14:58  PÆgina 68



Izakiaren ugaltze-estrategia motari dagokionez…

Ugaltze-estrategien muturretan r eta K deritzen estrategiak daude.

r estrategia deritzo banako batek ondorengo ugari sortzeari —aldiko ondorengo
gutxi, baina oso maiz sortuz; edo denbora-tarte luzeagoan, belaunaldi bakarrean
ondorengo asko sortuz—; r estrategia duten izakiak txikiak izan ohi dira.
Adibidez, ugaztunen artean, arratoiek r estrategiari jarraitzen diote, eta untxiak
ere r estrategiatik gertu daudela esan daiteke, elefanteak ez bezala (elefanteek
ondorengo gutxi izaten dituzte, eta bi belaunaldiren artean 10 bat urte igaro ohi
da).

K estrategian, berriz, belaunaldien arteko tartea luzea izaten da, eta banakoak
ondorengo gutxi izaten ditu. Estrategia honi jarraitzen diote tamaina handiko
animaliek, eta ondorengoetako bakoitzean inbertsio handia egiten dute
(denborari eta energiari dagokienez), r estrategia duten animaliek ez bezala.
Beraz, esan genezake elefantea K estratega dela.

Ingurune oso egonkorretan —tropikoetan, esaterako—, K estrategia bereziki
egokia da. Ingurune horietan, gainera, espezie kopurua ohi baino handiagoa
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izaten da. Beraz, esan daiteke K estrategia arrunta dela espezieei dagokienez
anizkoiztasun handia dagoen inguruneetan. Ingurune aldakorretan, berriz
(adibidez, eskualde epeletan), r estrategiak ingurunera moldatzea ahalbidetzen
du, hondamendiei aurre egiteko aukera ematen baitu.

Ekosistema batean ageri diren tamaina jakin bateko izakien
ugaritasunari eta aniztasunari dagokienez…

Zenbat eta txikiagoa izan espezie bat, orduan eta ugariagoa izango da edozein
ingurunetan; eta alderantziz, espezie handiekin.

Bestalde, espezie gehiago dago tamaina txikiagoko izakiek osatutako taldeetan,
tamaina handiagoko izakiei dagozkien taldeetan baino.

Zer faktorek eragin dezakete horiek horrela izatea?

Ekosistema bateko izakien arteko harreman trofikoei edo
elikadura-motari dagokienez…

Lehen aipatutako tamaina-aniztasuna eta tamaina bakoitzeko izaki moten
ugaritasuna piramide ekologikoan islatzen dira, eta animalia-mota bakoitzak
beste zer izaki edo zer jaten duen baldintzatzen dute.
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Zerk mugatzen du izaki baten tamaina?
Urre-koloreko zamo txikia arrain-ontzi batean sartuz gero, txiki mantentzen da;
baina aintzira batean, tamaina handia hartu arte hazten da. Arrain horren kasuan
bezala, izakiek beren funtzioak betetzeko zenbat leku duten hautematen dute,
eta, horren arabera, tamaina bat edo bestea izango dute. Kasu honetan,
inguruneak banakoaren tamaina baldintzatzen du hein batean.

Antzeko zerbait gertatzen da izaki zelulanitzen gorputzeko zelulekin. Adibidez,
pertsona baten gorputzeko zelulek pertsona horren tamainara egokitutako
metabolismo-tasa, espezializazio-maila eta abar dituzte, eta elkarlanean aritzen
dira. Izaki zelulanitzen osagai diren zelulen kasuan, horiek izakiaren tamainari
doitzen zaizkio.

Esan daiteke fisikaren ikuspegitik espazioak mugarik izan ez arren argi dagoela
biologian badaudela mugak, gorputza eskala-legeen mende baitago.

Ugaltze-estrategiak izakiaren tamainari eragin diezaioke

Zenbaitetan, espezie bateko arren eta emeen itxura eta tamaina desberdinak
dira. Orduan esaten da sexu-dimorfismoa gertatzen dela. Sexu-dimorfismoa
hainbat animalia-espezietan beha dezakegu, adibidez paumaren kasuan, hainbat
ornogabetan, ornodun haragijaleetan, ornodun belarjale askotan eta zenbait
primatetan. Bi gertaera hauek eragiten dute, neurri batean, sexu-dimorfismoa:
arren artean konpetentzia egotea, edota emeek bikotea aukeratzea.

Zenbait kasutan, emea arra baino handiagoa da. Adibidez, belatz handi emea
arra baino heren bat handiagoa da, eta gauza bera gertatzen da zenbait hegazti
harrapari gautarren kasuan. Gertaera hori azaltzeko, zera proposatu da: emeak
arrautza handiak sortu behar dituenez ugalketan inbertsio handiagoa egiteak
tamaina handiagoa izatea eskatzen diola. Baina beste hegazti-espezie batzuetan
badirudi azalpen horrek ez duela balio, bi sexuek tamaina bera baitute edo arra
emea baino handiagoa baita).

Gomendatutako baliabideak
L1: DARWIN, Charles: Espezieen jatorria: hautespen naturalaren bidez, Klasikoak,

Bilbo, 1994.
L2: MC MAHON, T.A. eta BONNER, J.T.: Tamaño y vida, Labor, Bartzelona, 1986.
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Gizakiak aspaldidanik pentsatu izan du adimenaz edo arimaz (ez fisikoa)
eta gorputzaz (fisikoa) osatua dagoela, eta horiek bata bestetik bereiziak
daudela. Baina hori horrela bada, nola eragin diezaioke adimenak
gorputzari, eta alderantziz? Adibidez, hunkitzen gaituen zerbaitetan
pentsatzen dugunean, nola sorrarazten du horrek emozioaren isla gure
aurpegian? Eta alderantziz, gure begiek ikusitakoa nola heltzen da
adimenera? Nola interpreta dezake adimenak irudi horretan hunkigarria
den ezer? Galdera horiek guztiek ez dute erantzun zientifikorik jaso duela
gutxi arte. Izan ere, hogeigarren mendetik aurrera zientzialariek giza
garunaren egiturari eta funtzionamenduari buruz egindako aurkikuntzei
esker, badirudi pixkanaka gerturatzen ari garela gure garunaren eta
emozioen, sentimenduen, kontzientziaren, portaeraren eta abarren
arteko erlazioa zertan datzan ulertzera.
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Emozioak
Antonio Damasio neurozientzialari portugaldar ospetsuaren arabera,
zentzumenek (hau da, ikusmenak, entzumenak, ukimenak, dastamenak eta
usaimenak) nerbioen kanpo-inguruneko egoeraren araberako aktibazio-patroien
bidez funtzionatzen dute, baina emozioekin alderantzizkoa gertatzen da: gure
barne-ingurunearen egoeraren arabera, garuneko neuronak modu jakin batean
aktibatzen dira, eta garuneko neuronen aktibazio-patroi horien ondorioz sortzen
zaizkigu emozioak. Hau da, Damasioren arabera, garunak gorputzaren egoera
fisiologikoa aztertzen du, eta egoera horri neuronen zer aktibazio-patroi
egokitzen zaion, emozio bat edo beste bat sentituko dugu. Adibidez, zerbaiten
beldur garenean, nerbio-sistema sinpatikoa1 aktibatzen da, eta horrek
gorputzaren barne-inguruneari eragiten dio, gihar lisoak eta hormona-mailak
direla medio. Horren ondorioz, giharren tentsio-maila handitu egiten da,

74

1 Nerbio-sistema autonomoak gorputzeko erraien funtzionamendua arautzen du, eta bi osagai ditu:
sistema sinpatikoa eta sistema parasinpatikoa. Sistema sinpatikoak gorputza prestatzen du arnasa
azkartzeko, odol-presioa handitzeko, bihotzaren taupadak azkartzeko eta abar, hots, arrisku-
egoerei aurre egiteko, eskuarki. Sistema parasinpatikoaren funtzioa, berriz, sistema sinpatikoaren
egitekoaren aurkakoa da.

5.1 irudia. Garunaren eskema orokorra.
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bihotzaren taupadak azkartu, arnasa azkarrago hartu, eta abar. Hain zuzen,
egoera arriskutsu bati aurre egiteko prestatzen da gorputza (korrika egiteko,
esaterako). Damasiok dio garunak gorputzaren seinaleak jasotzeko eremu
sentsorial batzuk dituela, eta han gorputzaren egoerarekin zerikusia duten
hainbat eta hainbat alderdi ‘mapatzen’ direla; hau da, gure egoera fisiologikoa
islatzen duten hainbat parametro aztertuz gorputzaren egoera ‘eskaneatu’
egiten dela. Hala lortutako ‘mapa’ motaren arabera, garuneko neuronak patroi
jakin batekin aktibatzen dira, eta, kasu honetan, beldur-emozioa sentituko dugu.
Emozio horri esker, gure portaera egoera horretara egokituko dugu.

Bere ikerketa egiteko, poza, haserrea, tristura eta beldurra sortzen zizkieten
pentsamenduetan kontzentratzeko eskatu zien Damasiok 41 pertsonari.
Pertsona horietako bakoitza emozio jakin bat sentitzen ari zen bitartean,
Damasiok eta Iowako Unibertsitateko bere ikerketa-taldeak PET (positroi-
igorketa bidezko tomografia) teknikaren bidez garunaren jarduera islatzen duen
irudi sorta (edo ‘mapa’ sorta) lortu zuten. Funtsean, ikusi zuten aztertutako lau
gorputz-egoeretako bakoitzari ‘mapa’ mota bat egokitzen zitzaiola, eta horietako
bakoitza emozio mota jakin bati zegokiola ondorioztatu zuten. Halaber,
ondorioztatu zuten lau ‘mapa’ mota horien arteko aldeek azaltzen zutela zergatik
ziren desberdinak lau emozioak sentitzeko moduak. Damasiok hainbat sari
garrantzitsu jaso ditu, besteak beste, Fundación Príncipe de Asturias-en ikerketa
zientifikoari eta teknikoari dagokion saria 2005 urtean.

Hala ere, adostasuna ez da erabatekoa: zientzialari batzuek diote froga gehiago
behar dituztela Damasiok proposatutako ideia horiekin bat etortzeko (B.D. Dunn,
T. Dalgleish eta A.D. Lawrence neurozientzialari entzutetsuak, besteak beste);
beste batzuk, berriz, ez datoz bat iritzi horiekin (J. Elster, J. Blair eta E.T. Rolls
neurozientzialari garrantzitsuak, adibidez).

Damasiorekin bat ez datozen zientzialari batzuen esanean, emozioek berek
eragiten dizkiote aldaketak garunaren jarduerari. Beraz, zientzialari horien ustez
ez da egia garuneko neuronak barne-ingurunearen egoeraren arabera modu jakin
batean aktibatzen direnik, ezta garuneko neuronen aktibazio-patroi horien
ondorioz emozioak sortzen direnik ere. Gainera, uste dute muturreko emozio
kontrajarrien arteko aldeak sarritan txikiak izaten direla aldaketa f isikoei
dagokienez. Halaber, Damasiorekin bat ez datozen aditu horien ustez badago
Damasioren taldeak emandako azalpenean kontuan hartu ez den gertaera
garrantzitsu bat: aldaketa fisikoak ‘mapatzearekin’ zerikusirik ez duten
garunaren alderdi batzuen jarduera ere aldakorra zela lortutako irudi sortetan.
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Patroi horiek emozioa azaltzeko garrantzitsuak izan daitezkeela onartzen du
Damasiok, baina, harekin bat ez datozen zientzialarien iritziz, Damasiok bere
ikerketaren ondorioak arriskuan ez jartzeko ez die eman garrantzi gehiago patroi
horiei.

Emozioak, zertarako?
Beldurraren adibidearekin jarraituko dugu, beldur-emozioak zertarako balio duen
ulertuz gero emozioek, oro har, zertarako balio duten ondorioztatu ahal izango
baitugu.

Arriskuaren aurreko erreakzio-katea automatikoa da, eta, aurretik programatua
dagoenez, ezin dugu ezer egin hori kontrolatzeko. Beldur garenean, hasieran
geldirik geratzen gara, paralizatuta-edo: beldur-emozioaren aurrean
erreakzionatzen ari gara. Agian, oso denbora gutxi iraungo du, baina animalietan
beti gertatzen da, oinarrizko estrategia ebolutiboa baita. Izan ere, harrapari
baten aurrean geldi geratzea batzuetan lagungarria izaten da, horri esker, hark ez
ikustea edo kalterik ez egitea lor baitaiteke. Hala ere, beste kasu batzuetan
egokiagoa da arriskutik ihes egitea, eta, horretarako, hobe da beldur-emozioaren
aurrean erreakzionatzeari uztea eta ekintzara igarotzea.

Beldur-emozioa eta gainerako emozioak sortu eta mantendu izanak agerian
uzten du emozio horiek izateak abantaila ebolutibo bat ematen diela emozio
horiek dituzten animaliei. Izan ere, bizi diren ingurune aldakorrera doitzea
ahalbidetzen diete emozioek banakoei. Beraz, esan daiteke emozioak direla
ingurune aldakorrari aurre egiteko genetikoki programatutako erantzun-patroi
batzuk.

Erabili berri dugun ‘ingurune’ hitzak ez du soilik ingurune fisikoa adierazi nahi,
ingurune soziala ere barnean hartzen du. Horrenbestez, emozioak:

– oinarrizko portaerei loturik ageri dira. Batetik, organismoak tarte
egokietan manten ditzan bere barne-inguruneari dagozkion parametroen
balioak (tenperatura, odolaren presioa, odoleko glukosa-kontzentrazioa
eta abar), kanpo-ingurunearen mendekotasunik gabe; eta, bestetik,
organismoak ingurunearekin dituen harremanak arautu ditzan; oinarrizko
emozio horiek animalia askotan ageri dira (adibidez, saritze-zigortze
arazoekin erlazionatutako portaerei lotutako emozioak)

eta
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– portaera sozial konplexuekin erlazionatuak daude (maitasunarekin,
jeloskortasunarekin, erruduntasunarekin eta nahigabearekin, esaterako).

Emozioek zertarako balio duten azaldu ondoren, beste galdera interesgarri honi
erantzungo diogu: emozioak, jaiotzatikoak dira, edo ikasi egiten dira? Animalia
batzuek emozioak ikasi egiten dituzte, gizakiak esaterako. Adibidez, haurrek ez
diete beldurrik animalia eta egoera arriskutsuei; beldurra gurasoetan edo gertuko
gainerako pertsonetan nabarmentzen dute haurrek, eta haietatik ikasten dute
animalia, egoera edo dena delako jakin horri beldurra izaten. Ikasteko zailtasunak
dituzten animalietan, berriz, emozioak senezkoak izan ohi dira, eta, beraz,
animalia horiek jaiotzatik izaten diete beldur animalia eta egoera arriskutsuei.

Emozioen biltegia eta prozesamendua

Garunaren sistema linbikoa osatzen duten egiturek emozioak eta portaera
zuzentzen dituzte. Hipokanpoa eta amigdala sistema linbikoaren osagai dira, epe
luzeko memoriaren sorreran parte hartzen dute, eta usaimenarekin zerikusia
duten egiturekin estu erlazionatuta daude.

Amigdalan emozioak memorizatzen eta prozesatzen dira. Gainera, amigdala
beharrezkoa da, garuneko kortexean ideien arteko loturak sortzeko. Amigdalak
portaera zuzenean kontrola dezake, baina, orobat, kortexarekin elkarreraginean
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gerta daiteke, eta, horren ondorioz, kortexak emozioekin zerikusia duten
erabakiak hartzeko moduari eragin.

Lehen aipatu dugun bezala, amigdalak portaera emozionalarekin du zerikusia.
Kortexa, berriz, portaera arrazionalarekin erlazionatuta dago. Amigdalak eta
kortexak elkarri eragiten diotenean, barne-eztabaida sor daiteke, marrazki
bizidunetan sorbalda baten gainean deabrutxo bat eta bestearen gainean
aingerutxo bat berek esaten dutena egiteko argudioak ematen hasten direnean
bezala. Orduan, amigdalaren eta kortexaren ‘esanen’ arteko adostasuna bilatu
behar izaten dugu, eta gizarteak paper garrantzitsua jokatu ohi du bilaketa-
prozesu horretan.

Adibidez, demagun haur batek oso gustuko duela loreontzietako lurrarekin
jolastea. Amak atzo zigortu egin zuen, balkoiko geranioen loreontziko lurra
lurrera botatzeagatik. Haurra lurrarekin jolasteko irrikaz dago, baina horretan
pentsatu bezain laster atzoko zigorra datorkio burura, amigdalari esker garuneko
kortexean bi gertaera horien arteko lotura sortu baita. Beraz, lurrarekin jolasteko
gogoak eta hori eginez gero gerta dakiokeenaren beldurrak gatazka sortuko dio
barnean. Horren ondorioz, erabaki bat hartu beharko du: bere gogoari kasu egin,
amak agindutakoari kasu egin edo ama konturatu gabe lurrarekin jolastu (azken
kasu horretan, haurraren portaerak erakusten du haurrak badakiela lurrarekin
jolastea ama konturatzen denean soilik dela kaltegarria beretzat, eta haurrak
modu bat aurkitu duela bere gogoak, beldurrak eta gizarteak —kasu honetan
amak— beregandik espero duena uztartzeko).

Emozioa versus sentimendua
Zure ustez, zein da emozioaren eta sentimenduaren arteko aldea? Nola
definituko zenuke bakoitza? Honezkero konturatuko zinen ez dela batere
erraza… Agian laguntza pixka batekin errazago jabetuko zara emozioaren eta
sentimenduaren arteko aldeaz.

Demagun beldur zarela, baina oraindik ez zarela horretaz ohartu. Eta orain
demagun aurreko egoerari zegokion unetik segundo gutxi batzuk igaro direla,
eta beldur zarela ohartu zarela, hau da, badakizula beldur zarela.

Aurreko bi egoeretako zein dagokio emozio bati eta zein sentimendu bati, zure
ustez?
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Erantzuna eman aurretik, hona hemen beste bi galdera lagungarri:

1- Zure aburuz, zein sortu zen lehenago eboluzioan, emozioa edo
sentimendua?

2- Zein sortu ziren lehenago eboluzioan, kontzientziadun izakiak edo
kontzientziarik gabeko izakiak?

Sentimenduak eskatzen du aurretik emozioa sentitzea eta horretaz kontziente
izatea. Bestalde, kontzientziadun izakiak kontzientziarik gabeko izakien ondoren
sortu ziren eboluzioan. Hortik ondorioztatzen da sentimendua emozioa baino
geroago sortu zela eboluzioan.

Horrenbestez, oraindik beldur garela ohartu ez garenean, beldur-emozioa
sentitzen ari gara. Hau da, Damasioren arabera, garunak gorputzaren egoera
fisiologikoa ‘mapatu’ du, lortutako ‘mapa’ jakin horretatik abiatuta garuneko
neuronak patroi jakin batekin aktibatu dira eta, horren guztiaren ondorioz,
beldur-emozioa sentitzen ari gara.

Bestalde, beldur-emozioa beldur-sentimendu bilakatuko da, beldur-emozioa
sentitzen dugula ohartzen garenean.
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Emozioak ez dira sentitu bakarrik egiten, gorputzaren espresioan ere islatzen

dira. Gizaki guztiok emozio berak ditugu, eta aurpegiaren keinu berekin

adierazten ditugu, Kaliforniako Unibertsitateko Paul Ekman psikologoaren

azterketek iradokitzen duten bezala. Ekmanek dio emozioenak direla banakoaren

bizitzan zehar birmoldatzeko eta berrantolatzeko gaitasun gutxien, hau da,

plastikotasun gutxien, ageri duten garuneko alderdiak, eta hori da, hain zuzen,

gizakiok emozio berak izatearen arrazoia. Bestalde, Ekmanen aburuz, emozioa

sortzen den unetik emozioaz kontziente izan arte iragandako denbora zenbat

eta laburragoa izan, orduan eta aukera gehiago izango dugu emozio hori gure

ingurune-kondizioetara ongi doitzen den edo ez gogoeta egiteko (gogoratu

‘ingurune’ hitzak ingurune fisikoaz gain ingurune soziala adierazten duela). Hau

da, zenbat eta azkarrago igaro emoziotik sentimendura, orduan eta kontrol

handiagoa izango dugu gure ekintzen gain, lehen emozio-bulkadari kasu egin edo

hura kontrolatu erabaki ahal izango baitugu.

Sentimenduen moldaerazko balioa

Ugari dira emozioak sentitzen dituzten arren emozioez kontziente ez diren

animaliak. Hortik ondorioztatzen da animalia gehienek ez dutela sentimendurik,

horrelakorik izateko ezinbestekoa baita nor bere emozioez kontziente izatea.

Animalia horiek bizirik irauteko arazorik ez dutela kontuan hartuz, zertarako

balio du sentimenduak izateak? Hau da, zein da sentimenduen moldaerazko

balioa?

Arestian esandakoaren arabera, zenbat eta azkarrago igaro emoziotik

sentimendura, orduan eta kontrol handiagoa izan dezakegu gure ekintzen

gain; beraz, sentimenduak izatea moldaerazkoa izango da, norberaren

ekintzen gain kontrola izatea faboratua dagoen ingurune motan. Bestalde,

lehen aipatu den bezala, sentimenduak izateko, ezinbestekoa da norbera bere

emozioez kontziente izan ahal izatea. Horren guztiaren ondorioz,

sentimenduak moldaerazkoak izango dira beren emozioen kontzientzia izan

dezaketen espezieetan, inguruneak norberak bere emozioak kontrolatzea

faboratzen duenean. Hori zer kondizio zehatzetan gertatzen den ulertzeko,

lagungarriak izango dira barne- eta kanpo-kontzientziari buruzko ondorengo

azalpen hauek.
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Barne- eta kanpo-kontzientzia
Animalia-espezie gutxik duten
ezaugarria da emozioen
kontzientzia. Adituen arabera,
taldeetan bizi diren animalia-
espezie sortu berriek garatu dute
kontzientzia, esate baterako,
hominidoek (bereziki, txinpan-
tzeak eta bonoboak), elefanteek
eta izurdeek.

Baina emozioen kontzientzia ez
da kontzientzia mota bakarra,
ingurune konplexuetan bizi diren
animalia konplexuak kontzien-
teak baitira haien kanpo-
inguruneaz, taldeetan bizi edo
bakartiak izan.

Beraz, bi kontzientzia mota bereiz daitezke: barne-kontzientzia (emozioei
dagokiena; ingelesez, consciousness) eta kanpo-kontzientzia (inguruneari
dagokiona; ingelesez, awareness).

Kanpo-kontzientzia dela eta, animaliak atentzio berezia ematen die ingurunearen
alderdi espezifikoei, eta buruan informazio jakin bat denbora luzeagoz gorde
dezake. Horri esker, animaliak behar adina informazio jasotzen duen irudi
mentala eraikiko du bizi den ingurune konplexuari dagokionez.

Lan-memoria
Barne-kontzientzia eta kanpo-kontzientzia lan-memorian kokatuak daude. Lan-
memoria neuronaz betetako garuneko hiru dimentsioko gune bat da, eta han
informazioa garunean ohikoa dena baino denbora luzeagoz gordetzen da.
Horren ondorioz, informazio iritsi berria eta pixka bat lehenago iritsitakoa
gainezarri egiten dira, eta informazio-iturri desberdinetatik datorren informazio
oso prozesatua elkartzen eta integratzen da.

Lan-memorian, irudikapenek ohi baino denbora gehiago iraun arren, ez dute
segundo gutxi batzuk baino irauten. Horren ondorioz, han elkarreraginean egon
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daitezkeen adierazpen kopurua mugatua da. Hori dela eta, lan-memorian
gertatutako elkarreraginen emaitzak laburbildu eta epe luzeko memoriara bidal
daitezke, han gordetzeko. Lan-memoriak emaitza horiek berriro behar baditu,
epe luzeko memoriak berriz lan-memoriara bidaliko ditu. Emaitza horiek
elkarreragin- eta eraldatze-zikloak jasango dituzte lan-memorian. Ziklo horietako
bakoitzak adierazpenen eta pentsamendu kontzeptualaren konplexutasunaren
oinarrizko unitate gisa jokatuko du. Elkarreragin- eta eraldatze-zikloen emaitzak
laburbildu ondoren, eraldatutako informazioa epe luzeko memoriara bidal
daiteke, han gorde dadin. Informazio hori behar izanez gero, lan-memoriara
birbidal daiteke, eta, kasu horretan, lehen azaldutako prozesua errepikatuko da
(ikusi 5.1 laukia).

Zer gertatzen da lan-memoriak behar bezala funtzionatzen ez duenean? Galdera
horri erantzuteko, pertsonetan behatutako kasu bat azalduko dugu, adibide gisa.
Pertsona batzuek ez dute beldurrik sentitzen gertaera beldurgarriak
imajinatzean, baina beldur-egoera erreala denean, berriz, bai. Pertsona horiek
kaltetuta izan ohi dituzte garuneko kortex prefrontalaren alde bentro-mediala
edo gongoil basalak. Adituek honako hipotesi honen bidez azaltzen dute gertaera
hori: lan-memoriako gune jakin batzuk bata besteari lotuak daude, eta han
sortzen dira irudikapen kognitiboei (imajinatutako egoerei) erantzuten dieten
emozioak; baina, lotura horiek hausten badira, pertsona ez da imajinatutako
egoerei emozionalki erantzuteko gai izango, nahiz eta egoera errealek erantzun
emozionala (kasu honetan, beldurra) sorraraziko dioten.

Bestalde, ezinbestekoa da garunak gorputzaren egoera irudikatzea, nor bere
gorputza kontrolatzeko gai izan dadin. Garunak bi hemisferio ditu; ezker-
hemisferioa hizkuntzan espezializatuta egon ohi da, eta hemisferio dominante
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deritzo. Eskuin-hemisferioari, berriz, hemisferio ez-dominante deritzo. Badirudi
garunaren kortexeko hemisferio ez-dominanteko lobulu parietalean dagoen
eskualde batek gorputzaren egoerari dagokion informazioa biltzen eta
prozesatzen duela, eta, hala, etengabe eguneratzen den gorputzaren irudikapen
bat sortzen dela. Izan ere, ikusi da eskuinaldeko lobulu parietala kaltetua duten
pertsonek anosognosia dutela. Anosognosia duten banakoek partzialki edo
erabat galtzen dute beren gorputzeko eta ikusmen-eremuko ezkerraldearen
kontzientzia. Pertsona horiek, beren ezker-eskuari begiratzean, berena dela uler
dezakete; baina, begi-bistan ez dutenean, ez dute sentitzen esku hori berena
denik, ez dute mugitzen edo zaintzen eta beste norbaitena dela sentitzera irits
daitezke.

Bi munduak elkartzearen emaitza
Barne-kontzientziadun animalion lan-memorian, inguruneko eta barneko
informazioa lantzen da, eta horri esker lortzen dugu emozioen eta pertzepzioen
arteko elkarreragina. Horren ondorioz, mentalki erlaziona ditzakegu emozioak
eta inguruneko informazioa. Hala, banako bati itxura ona edo itxura beldurgarria
har diezaiokegu, eta, emozio hori inguruneko informazioarekin erlazionatuz,
banako hori adiskide edo arerio potentzialtzat har dezakegu inkontzienteki,
hurrenez hurren. Beraz, banako hori ikuste hutsak harengana gerturatzera edo
harengandik urruntzera bultza gaitzake, hura ikustean gure barnean sortutako
emozio inkontzientearen arabera. Baina, horrez gainera, sortutako sentimendua
eta inguruneko informazioa kontzienteki ere erlaziona ditzakegu, hau da, banako
horrek sentimendu bat edo bestea sortzen digula jakiteko gai gara, lan-memorian
barne-kontzientzia eta kanpo-kontzientzia gainezartzearen ondorioz.

Barne-kontzientziaren moldaerazko balioa
Aipatutakoaz gain, kanpo-inguruneko informazioa eta emozioak elkarrekin
lantzeko ahalmenak lan-memorian egoera jakinak imajinatzeko aukera ematen
digu. Hau da, beldurra ematen digun pertsona batekin berriro topo egitea
imajinatze hutsak beldur-emozioa sorraraziko digu, adibidez. Halaber, ahalmen
horri esker, iraganeko gertaerak interpreta ditzakegu, eta etorkizuneko ekintza
sozialak horren arabera erabaki. Hau da, gure balizko ekintzen arabera sortuko
liratekeen egoerak imajinatzean sentitutako emozioen artetik gehien erakartzen
gaituena aukeratuko dugu, eta horren arabera planeatuko ditugu etorkizuneko
gure ekintza sozialak. Horretan datza, hain zuzen ere, adimen sozial estrategikoa
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(ingelesez, strategic social intelligence), eta hori garuneko kortex prefrontala oso
garatua duten animalietan ageri da (gizakiotan, beste zenbait primatetan eta
beste ugaztun sozial batzuetan).

Hortik ondoriozta daiteke barne-kontzientzia baliagarria dela gizarte konplexuan
beste banakoekin erlazionatzeko, eta horretan datza, hain zuzen, barne-
kontzientziaren moldaerazko balioa.

Hori guztia dela eta, oro har esan daiteke lan-memorian emozioak eta ingurune
sozialari buruzko informazioa elkartzeko ahalmena moldaerazkoa dela.

Besteen lekuan jartzeko ahalmena
Egoera jakin batzuk imajinatzeko gai izateak besteen lekuan jartzeko gaitasuna
ere ematen digu, eta horrek beste banakoen egoera psikologikoa interpretatzeko
ahalmena ematen digu. Hau da, pertsona horrek zer sentimendu, asmo eta abar
dituen imajina dezakegu, eta, informazio horren arabera, gure portaera aukeratu
(hor sortzen da, hain zuzen, manipulatzeko ahalmena).

Bestearen lekuan jartzeko edo haren ‘burua irakurtzeko’ ahalmen horri
adimenaren teoria deritzo.

Adimen soziala
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Aditu gehienak bat datoz gizakion adimena oinarrian adimen soziala dela dioen
ideiarekin, eta giza garunaren eboluzioak ideia hori indartzen du. Izan ere,
gizakion barne-kontzientziak eta giza mintzairak garuneko kortex frontalaren
hedapen azkarra gertatzen ari zen unean eboluzionatu zuten (kortex frontalaren
hedapen-prozesua duela 5-7 milioi urte inguru asko arindu zela diote zenbait
adituk, gizakion eta txinpantzeen leinuak banandu ziren garaiaren inguruan, hain
zuzen2). Horri esker, gizakia garai hartako gizarteen baldintzetara eta ekintza
sozialetara doitu ahal izan zen, orduan giza arbasoen arazo nagusia beste
pertsonekin lehiatzea baitzen (badirudi horrek mugatzen zuela batik bat beren
ugaltze-arrakasta).

Gizakion barne-kontzientziaren eboluzioa
Gizakiak ez gara, lehen aipatu dugun bezala, barne-kontzientziadun animalia
bakarrak. Txinpantzeek ere badute barne-kontzientzia, esate baterako. Barne-
kontzientziaren eboluzioa gizakion eta txinpantzeen leinuak banandu aurretik
gertatu zela uste da, baina bi espezieen barne-kontzientzia ez da mota berekoa.
Adituen ustez, gizakion lengoaia abstraktua delako dira desberdinak bi espezie
horien barne-kontzientziak.

Giza lengoaiaren eboluzioa
Esan daiteke giza garun baten eta txinpantze-garun baten arteko alde nagusia
lobulu frontalaren tamaina dela, giza garunarena askoz ere handiagoa baita (ikusi
lobulu frontalaren kokapena, 5.1 irudian). Baina gure lobulu frontal hedatuaren
egitura txinpantzeenarena bezalakoa da. Bien arteko alde bakarra tamaina da,
eta alde horrek, gizakioi informazioa integratzeko ahalmen handiagoa eman
arren, ez du azaltzen gizakion lengoaia-ahalmen handiagoa. Zenbait adituren
ustez, txinpantzeen eta gizakion leinuak banandu aurretik sortutako garuneko
zirkuitu jakin batzuk oinarrizkoak izan ziren giza lengoaiaren eboluzioan. Aditu
horien aburuz, gizakion garuneko alderdi jakin batzuk elkarrekin
konektatuagoak egoteak eta garunak informazioa modu konplexuagoan
prozesatzeak azalduko lukete txinpantzeen eta gizakion ahalmenen arteko aldea
lengoaiari dagokionez.
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Lengoaia bizitza sozialera doitzea ahalbidetzen duen moldaera bat izateak
iradokitzen digu litekeena dela lengoaiaren zirkuitu neuroanatomikoak eta
adimen soziala ahalbidetzen dutenak berak izatea, hots, bai lengoaiaren bai
adimen sozialaren kasuan, lan-memoria eta kanpo-inguruneko informazioak
emozioekin elkarreraginean egotea ahalbidetzen duen mekanismoa funtsezkoak
izatea.

Bestalde, giza lengoaiaren eboluzio-denbora erlatiboki laburrak pentsarazten
digu giza lengoaia sortzeko giza garunean gertatutako aldaketak erlatiboki
sinpleak izan zirela.

Giza lengoaiaren moldaerazko balioa
Gizakiak ez gara komunikatzeko ahalmena duen animalia-espezie bakarra, baina
bai desplazamendudun lengoaia konplexu, abstraktu eta sinbolikoa erabiltzen
duen espezie bakarra. Desplazamendua giza komunikazioaren ezaugarri
biologiko bereizgarria da, eta beste denbora edota leku bati dagozkion gauza,
izaki edo gertaerei buruz aritzeko gaitasunean datza. Hala ere, gizakiok,
desplazamenduaz gain, beste moldaera batzuk (anatomikoak, mugimenduzkoak
eta pertzepziozkoak) behar izan ditugu hitz egin ahal izateko.

Desplazamendudun lengoaia abantailatsua gertatzen da gizartean, beste leku
edo denbora bateko gertaerei buruz aritzea ahalbidetzen baitu. Baina, orduan,
zergatik ez dute desplazamendurik ageri taldean bizi diren beste primate
batzuek, hala nola txinpantzeek, bonoboek, gorilek, orangutanek eta babuinoek?
Hori azaltzeko, desplazamenduaren moldaerazko balioa eta, beraz, giza
lengoaiaren moldaerazko balioa ezagutu behar dira.

Bi dira giza lengoaiaren moldaerazko balioa azaltzen saiatzen diren teoria
onartuenak:

1- Lengoaiaren teoria soziala

Horren arabera, desplazamendudun lengoaiak moldatze-abantaila eman
zien gizakiei eboluzionatu zuen garaian, bi arrazoirengatik:

Batetik, pertsona bakoitzak bere nortasuna izatea abantailatsua zen giza
taldeen tamaina erlatiboki handiagatik, eta desplazamendudun lengoaiak
nori buruz ari ziren erraz komunikatzea ahalbidetzen zieten garai hartako
gizakiei.
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Bestetik, orduko gizarteetan lanaren banaketa gertatzen zela uste dute
zenbait adituk. Lan-banaketaren ondorioz, taldea aldi baterako banatuta
geratuko zen. Banatze-aldien iraupenaren eraginez, moldaerazko
bilakatuko zen azpitalde batek beste azpitaldekoei buruz hitz egiteko
ahalmena, baita bi azpitaldeak berriro batzean elkarri denbora-tarte
horretan gertatutakoaren berri emateko ahalmena ere.

Hala ere, zalantzazkoa da duela gutxi arte indarrean egon den lan-
banaketaren ereduaren hipotesia (emakumeek haurrak eta edadetuak
zaindu, fruituak eta abar bildu eta janaria prestatu; gizonek ehizatu). Izan
ere, hominidoen hortzeriak adierazten du izaki haragijaleak direla, baina
horrek ez du esan nahi hominidoek halabeharrez ehizatzen zutenik. Izan
ere, litekeena da hominidoek hildako animaliak ere jatea.

2- Askotariko onurak dakartzan berezitasuna

Giza lengoaia denez gizakiok beste animalietatik bereizten gaituen
ezaugarri nagusia, bigarren teoria honek dio lengoaiak garai hartako
gizakiarentzat hainbat onura zekartzalako eboluzionatu zuela, ez soilik
gizarteari buruzko informazioa komunikatzeko. Onura gehigarri horien
artean aipa daitezke, besteak beste, ideiak, asmoak eta abar zehaztasun
handiagoarekin adieraztea, banakoek elkar ulertzeko denbora gutxiago
behar izatea, eta abar.

Adimenaren eboluzioa
Ingurune eta kondizio jakin batzuetan portaera konplexua, ikasteko gaitasuna
eta adimena baliagarriak dira inguruneari aurre egiteko; beraz, hautespen
naturalak horien alde egin izanaren ondorioz sortu dira garun handi eta
sofistikatuak.

Gizakion garezur-edukiera 1.400 – 1.500 cm3 da, tximinoena (450 cm3 inguru)
halako hiru baino pixka bat gehiago. Eboluzio-prozesu horretan, garunaren
bolumena handiagotzeaz gain, garunaren neokortexeko tolesturak ugaritu egin
ziren, eta, beraz, neokortexaren azalera handiagotu egin zen (neokortexa
garunaren kortexaren zati bat da, eboluzioan azkena sortu zen kortex zatia, hain
zuzen; gizakia da neokortexa garatuen duen ugaztuna, giza garunaren parterik
handiena neokortexak hartzen baitu). Aztertzen ari garen eboluzio-prozesuan, bi
aldaketa horien ondorioz garunaren handitze-prozesu kuantitatiboa gertatu zen;
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baina, horrez gainera, garuna kualitatiboki ere aldatu zen, funtzionamenduari
dagokionez zenbait aldaketa gertatu baitziren.

Zer dela-eta garatu zen hainbeste garuna? Erantzuna zuzenki erlazionatua dago
gizakion arbasoek beren eboluzioan jasandako hautespen-presioarekin. Hala ere,
eboluzioko pauso garrantzitsu hori azaltzeko, bi hipotesi nagusi daude:

– Batek dio bi oinetan ibiltzearen ondorioz eskuak libre geratu izana oso
pauso garrantzitsua izan zela prozesu horretan. Izan ere, garun handiagoa
zuten arbasoek tresnak egiteko erabil zitzaketen eskuak, eta, hori
ingurunera doitzeko modu abantailatsua zenez, hautespen naturalak
garunaren garapen handiagoaren alde egin zuen.

– Besteak dio garunaren tamainaren handiagotze-prozesua gizartean
bizitzearen ondorioz sortu zela. Izan ere, bizikideekin moldatzen jakitea ez
da arazo hutsala, eta, kondizio horietan, hautespen naturalak garunaren
garapen handiagoaren alde egin zuen.

Bi hipotesi horiek ez dira bateraezinak, eta litekeena da garunaren garapen-
prozesua sortu zuten hautespen-presio nagusiak biek batera azaltzea.

Lehen hominidoak duela 4,1 milioi urte inguru sortu ziren, Australopithecus
generoaren sorrerarekin batera (Australopithecus generoko lehen fosila duela 4,1
milioi urte bizi izan zen Australopithecus anamensis espezieko banako bati
dagokio; uste da espezie bipedo hura Australopithecus afarensis hominido-
espezie bipedoaren aitzindaria dela —espezie horretakoak dira Lucy fosil
ezaguna, duela 3,2 milioi urtekoa, eta 2006an Etiopiako basamortuan aurkitutako
beste fosil bat, duela 3,3 milioi urte bizi izandako A. afarensisen eme bati
dagokiona—). Sorrera horretan, klima-aldaketak zerikusia izan zuen.
Miozenoaren amaieran (Miozenoa da duela 23 milioi urte eta 5 milioi urte arteko
denbora-tartea) abian jarritako klima-aldaketaren ondorioz, tenperatura-
beherakada gertatu zen. Klima-aldaketa horren eraginez, Afrikaren ekialdean
basoak murriztu ziren, eta sabana nagusitu. Han bizi ziren hominidoen aitzindari
zuhaiztarrak, hainbat belaunaldi igaro ondoren, ingurune horretan bizitzera doitu
ziren, hautespen naturala zela medio. Prozesu hartan, aitzindari haiek zuhaiztar
eta belarjale izateari utzi zioten, eta bipedo eta haragijale bilakatu ziren. Beraz,
lehen hominidoak bipedoak ziren, eta pentsa daiteke ehizatu egiten zutela.
Horretarako, tresnak eta talde-lana beharrezkoak izango zituztenez, aurreko bi
hipotesiek garai hartan garunaren garapena bultzatu zuten bi hautespen-presio
nagusiak azaldu ditzakete.
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Azkenik, adituek uste dute lengoaiak adimenaren garapenari eragin ziola,
gizakiari dagozkion hainbat prozesu konplexu bultzatzen baititu, hala nola:

– erabakiak hartzea,

– motibatzea

eta

– ekintza konplexuak kodif ikatzea, planif ikatzea, autorregulatzea,
berreskuratzea eta egitea.

Prozesu horiek guztiek osatutako multzoari intentzio-prozesamendu deritzo.

Hala ere, gizakiak ebatzi beharreko problema kognitibo gehienak praktikoak eta
berehala ebatzi beharrekoak ziren, harik eta duela hamar mila urte inguru kultura
aurreratuenak sortu ziren arte. Hori dela eta, ordura arte eboluzionatutako
adimena era horretako arazoei aurre egitera bideratutakoa zen, ez zenbait
adimen-testetan neurtzen diren problema abstraktuago eta akademikoagoak
ebaztera. Izan ere, frogatu da abstrakzio-maila eta maila akademiko handiagoko
test horiek ongi egiten dituzten pertsonek problema kognitibo praktikoetan ere
emaitza onak eman ohi dituztela.

Garezur-edukiera eta adimena
Espezie desberdinen garunak elkarrekin alderatzeko ez da garezur-edukiera
erabiltzen, entzefalizazio-kozientea3 baizik. Izan ere, zenbat eta handiagoa izan
animalia bat, orduan eta handiagoa beharko du garuna gorputza kontrolatzeko;
beraz, gorputzaren tamaina handiagotu ahala, garuna ere handiagotu egiten da
(gorputza handiagotzen den neurriaren 2/3, hain zuzen).

Bestalde, gizakiaren kasuan, garun handiagoa izateak ez du esan nahi adimen-
koziente (QI; ingelesez, intelligence quotient) handiagoa duenik. Estatu
Batuetako National Institute of Mental Health erakundeko Philip Shaw-k eta
haren lankideek egindako ikerketa baten arabera, adimenaren (intelligence) eta
garuneko kortexaren garapenaren arteko erlazioa estua da. Ikertzaile horien
arabera, adimen-koziente handiagoa duten pertsonen kortexa haurtzaroan ohi
baino azkarrago garatu da, eta gehienezko garapena geroago lortu da.

89

GIZA GARUNA ETA ADIMENA

3 Entzefalizazio-kozientea garunaren eta gorputzaren tamainen arteko proportzioa da.

05_Giza garunaPC.qxp  06/02/2008  14:20  PÆgina 89



Nerabezaroan, berriz, kortexaren bolumena murriztu egiten da pertsona
guztietan, Philip Shaw-ren eta haren lankideen arabera.

Garuna, etengabe aldatzen
Enbrioia sortzen denetik zahartzarora arte garuna nola garatzen den jakitea
garrantzitsua da. Izan ere, garuna etengabe aldatzen da.

Amaren sabelean igarotako bederatzi hilabeteetan gertatzen den garapen
neuronala izugarria da. Ernaldu ondorengo laugarren astean enbrioiak
minutuko milioi-erdi neurona sortzen ditu, eta hurrengo asteetan horiek
garunera migratzen dute. Neurona jakin batek garuneko alderdi zehatz batera
migratuko du, seinale genetikoen eta ondoko neuronekin dituen
elkarreraginen arabera. Bestalde, haurdunaldiaren lehen sei hilabeteetan
neuronek elkarri luzapenak zabaltzen dizkiote, eta segundoko bi milioi sinapsi
(neuronak elkartzen dituzten guneak) sortzen dira. Sei hilabeteko fetuaren
garuneko neurona kopurua pertsona horrek inoiz izango duen altuena da, eta
haien arteko konexioak oso ugariak dira. Baina jaio baino aste batzuk lehenago
joera hori alderantzikatu egiten da, eta neurona taldeak beren artean lehian
hasten dira, hedatzen ari diren
funtzio jakineko zirkuituetan
neurona gehiago sartzeko.
Prozesu horretan, neurona
batzuk hil egiten dira, eta
sortutako zirkuituak fetuaren
kanpo-inguruneari buruzko
informazioa jasotzen hasten
dira (amaren ahotsa, amaren
sabelean entzundako abestiak,
etab.). Ikusmena da azkena
garatzen den zentzumena, baina
haur jaioberria amaren aurpegia
ezagutzeko gai da jaio
ondorengo bigarren egunean.

Haurrak bere bizitzako lehen urte
eta erdian zentzumenen bidez
ingurunetik jasotzen duen
informazioa ikasteko erabiltzen
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du. Estimuluak behin eta berriz jasotzen dituzten neurona-zirkuituek sinapsi
gehiago sortzen dituzte, eta gutxien erabiltzen direnak, berriz, atrofiatu egiten
dira. Eta, adibidez, haurra jaio zenean munduko hizkuntza guztietako soinuak
bereizteko gai izan arren, hilabete batzuen buruan, entzuten dituen hizkuntzen
soinuak soilik bereiz ditzake.

Bestalde, haurrak bi urte dituenean, kortex prefrontaleko zirkuituak garatzen
hasten dira. Garunaren alderdi hori garatutakoan, haurrak bere nortasunaren
kontzientzia izango du eta bere burua ispilu aurrean ezagutzeko gai izango da.
Zientzialariek diote nortasunaren kontzientziaren sorreran garuneko hainbat
alderdik batera parte hartzen dutela eta kontzientzia hori pixkanaka sortzen
den zerbait dela. Hain zuzen, David Gross Nobel saridunaren aburuz, haurretan
kontzientzia sortzen denean, fisikan ‘fase-trantsizio’ deritzon fenomenoaren
antzeko zerbait gertatzen da. Fase-trantsizioa da aldaketa mikroskopiko
ugariren ondorioz sortzen den eskala handiagoko bat-bateko aldaketa.
Bestalde, Oxford Unibertsitateko Susan Greenfield farmakologia-irakaslearen
iritziz, kontzientzia garunaren propietate gainerakor bat da (ingelesez,
emergent property; adibidez, uraren ‘bustitasuna’ molekula bakunen portaeratik
eta molekulen arteko elkarreraginetatik sortzen den propietate gainerakorra
da). Oraindik asko dago ikertzeko norberaren kontzientziaren sorreraren
inguruan, eta, duela urte batzuk kontzientzia zientif ikoki ikertzeko gai
abstraktuegia zela uste zen arren, azken urteetan biologiaren ikerketa-eremu
hori gero eta garrantzitsuago bihurtzen ari da.

Hiru urte betetzen dituzte-
nerako, haurrak gai dira beren
‘ni’-a denboran zehar ez dela
aldatzen konturatzeko. Adibidez,
jo dezagun adin horretako haur
bat bideoz grabatzen ari garela
eta bera ohartu gabe bizkarrean
pegatina bat itsasten diogula;
gero bideoa ikustarazten
badiogu, haurra bizkarretik
pegatina kentzen saiatuko da.
Horrek frogatzen du haurrak
badakiela bideoko ‘ni’-a,
lehenagokoa, eta oraingo ‘ni’-a
bat direla.
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Epe luzeko memoria biltzen duen garunaren sistema linbikoko atala, hipokanpoa,
lau urterekin heltzen da. Hori dela eta, gure lehen oroitzapenak adin horretatik
aurrerakoak izaten dira. Baina horrek ez du esan nahi gure garunean ez dagoenik
bilduta adin hori baino lehenagoko oroitzapenik: amigdalak (sistema linbikoko
beste osagai batek) bizipenei lotutako emozioak biltzen ditu lehen aipatu dugun
bezala, eta hipokanpoa baino lehenago heltzen denez, lau urte arteko oroitzapen
ez-kontzienteak izan ditzakegu. Amigdalan gordetako oroitzapen horiek gure
sentitzeko erari eta portaerari eragin diezaiekete, nahiz eta batzuetan ezinezkoa
gertatzen zaigun kontzienteki oroitzapen horietara iristea. Gaur egun,
zientzialariek ez dakite ziurtasunez amigdala zein unetatik aurrera hasten den
emozioak biltzen, baina litekeena da haurra jaiotzen denean dagoeneko
funtzionatzea.

Heldutasunera iritsi arte, garunaren atalak bakoitza modu jakin batean eta bere
erritmoan garatzen dira. UCLAko eta Bethesda-ko (Maryland) National Institute
of Mental Health-eko ikertzaileek irudi-teknikak erabiliz zenbait urtetan zehar
egindako ikerketen arabera, nerabezarora iritsi aurretiko garaian (6 urte
ingururekin) garuneko substantzia grisaren hazkunde oso azkarra gertatzen da
(garunak substantzia edo materia grisa du kortexean —azalean—, eta
substantzia edo materia zuria barnealdean; substantzia grisaren osagai nagusiak
neuronen gorputzak dira, eta substantzia zuriarenak, berriz, neurona horien
axoiak). Jay Giedd neurologoaren arabera, 6 urteko haur baten garunaren
tamaina heldu batenaren % 95 da, eta adin horretatik aurrera hasten da garunean
neuronen bigarren ugaritze-aldia, neuronen adarkatze-prozesua, hain zuzen
(horri esker, neurona bakoitzaren konexio-kopurua handiagotu egiten da).
Horren ondorioz, garuneko materia grisa lodiagotu egiten da. Hala, nesken
garuneko kortexa hamaika urterekin iristen da bere lodiera maximora, eta
mutilena, berriz, urte eta erdi inguru geroago. Hazkunde garrantzitsu horren
ondoren, joera alderantzikatu egiten da, sei hilabete baino gehiagoko fetuaren
kasuan gertatzen den bezala. Hain zuzen, nerabezaroan sustantzia gris kopurua
murriztuz joaten da, dirudienez hogeita bost urte inguruko adinera iritsi arte.
Prozesu horretan, gehien erabiltzen diren garuneko konexioak eta neuronak
indartu eta hazi egiten dira, eta gainerakoak, desagertu. Beraz, oso garrantzitsua
da nerabezaroan garunaren atalei lan eginaraztea, garunaren potentziala ez
galtzeko.

Nerabezaroan gertatzen den garunaren heltze-prozesu hori oinarrizko
funtzioetan (prozesamendu sentsorialean eta mugimenduan) parte hartzen
duten garunaren ataletan amaitzen da lehendabizi, garunaren aurrealdean eta
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atzealdean daudenetan, hain zuzen. Ondoren, orientazio espazialaz eta
lengoaiaz arduratzen diren garunaren atalak heltzen dira: garunaren
eskuinaldeko eta ezkerraldeko lobulu parietalak. Azkenik, kortex prefrontala
heltzen da. Hori da garuna gobernatzen duen atala; hor sortzen dira balio-
judizioak, aztertzen dira alternatibak, planif ikatzen da etorkizuna eta
kontrolatzen da portaera. Guzti horretatik ondorioztatzen da litekeena dela
nerabeek helduek baino zailtasun gehiago izatea beren grinak, sexu-bulkadak,
energia eta emozioak kontrolatzeko.

Nerabezaroan, garuneko materia grisaren % 15 inguru galtzen da, eta, aldi
berean, substantzia zuria ugaritu egiten da 35 urteko adinera arte, mielina
loditzearen ondorioz. Mielina da neuronen arteko nerbio-bulkadaren
azkartasuna bermatzen duen sustantzia, neuronen axoiak inguratzen dituena
(axoia neuronaren adarkadura luzeena da, neurona batetik beste neurona
batera, muskulura edo guruinera nerbio-bulkada bidaltzen duena). Beraz,
mielinak neuronetan betetzen duen funtzioa kable batean isolatzaileak egiten
duenaren parekoa da. Nerabeek neuronen artean haurrek baino konexio
gutxiago dituztenez, haurrek baino ikasteko ahalmen txikiagoa dute; baina
nerabeen garunean haurrenean baino mielina gehiago dagoenez, beren garunak
haurrenak baino azkarrago funtzionatzen du.
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Giedd-en arabera, hogeita bost urteko adinaren inguruan garuna heldutasunera
iritsi da, eta gutxi gorabehera 100 mila milioi neurona ditu; bakoitzak 1.000 eta
10.000 arteko sinapsi ditu. Beraz, adin horretan kortexean 100 bilioi inguru
konexio daude!

Plastikotasun neuronala

Lehen aipatu dugun bezala, hogeita bost urte inguruko adinarekin amaitzen da
garuneko sustantzia grisaren heltze-prozesua. Baina garunaren garapena ez da
adin horretan amaitzen, garunak banakoaren bizitza osoan mantentzen baitu
birmoldatzeko eta berrantolatzeko ahalmena. Gaitasun horri plastikotasun
neuronal deritzo, eta horri esker garatu dezake banakoak gauza berriak egiteko
trebezia.

Adibidez, har dezagun itsu geratzen den eta, beraz, braillea irakurtzen ikasi behar
duen pertsona baten kasua. Trebezia hori garatzean, bere garuneko kortex
somatosentsorialari dagokion atalaren tamaina nabarmen handiagotuko da
(ukimena prozesatzen duen garunaren aldeko atalarena). Bestalde, inork hiru
hilabetez malabarismoa ikasten badu, ikerlan alemaniar baten arabera,
ikusmenarekin eta mugitzeko aktibitatearekin erlazionatutako garunaren bi
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ataletako sustantzia grisaren
kantitatea handiagotu egingo
zaio. Eta taxilariek, gondola-
gidariek eta abarrek egin ohi
duten bezala, konplexutasun
handiko hiri bateko kale guztiak
buruz ikasiz gero, berriz, hipo-
kanpoaren atzealdea handiago-
tuko da. Hala ere, trebetasun
berri horiek praktikatzeari utziz
gero, handiagotutako garunaren
atala lehen zuen tamainara
itzuliko da.

Gaur egun oraindik ez dakigu
plastikotasun neuronalari esker
gertatutako garunaren bolume-
naren handiagotzea faktore
hauetako zeinen ondorioz
gertatzen den: aurretik zeuden
zirkuituen berrantolaketa, neu-
ronen arteko konexio kopurua handiagotzea edo neurona berriak sortu izana.
Azken ideia horrek, garun heldu batean neurona berriak sor daitezkeela dionak,
erokeria zirudien duela urte gutxi arte. Baina, 1998an, Kaliforniako La Jollako Salk
Institutuko Fred H. Gage-k frogatu zuen hipokanpo helduan zelula berriak haz
daitezkeela. Gage-ren ustez litekeena da garunaren beste alderdi batzuetan ere
neurona funtzional berriak sor ditzaketen zelula amak egotea. Zientzialariek hori
horrela dela frogatuko balute, alzheimerra, parkinsona eta garuna endekatzearen
ondorioz sortutako beste zenbait gaixotasun tratatzeko bide berriak aurkitzeko
itxaropena indartuko litzateke.

Zergatik zahartzen da garuna?

Gorputz osoa zahartzen delako zahartzen da garuna. Beraz, beste galdera hau
egin behar genuke: zergatik zahartzen da gorputza?

Asexualki (gemazio zein zatiketa bidez) ugaltzen diren izaki bizidun batzuk ez dira
zahartzen, landareak esate baterako. Bestalde, zenbait organismo mugarik gabe
bizitzeko gai dira kondizio jakin batzuetan, beren baitako konpontze-
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mekanismoei esker (adibidez, geure ugaltze-zelula bakoitza duela milaka urte
sortutako zelula-lerrotik dator).

Izakiak ahalik eta arrakasta handienaz ugaltzera eramaten dituen moldaeraren
alde egiten du hautespen naturalak, hau da, ugaltze-eraginkortasunaren alde
egiten du. Zahartzarorik gabeko bizitza luzeagoak ugaltze-eraginkortasuna
handiagotuko lukeela pentsa daiteke. Orduan, nolatan izan dira faboratuak
seneszentziara (zahartzera) eta heriotzara eramaten duten geneak? Hautespen
naturalak eragin negatiboa du oraindik ugaldu ez direnen edo ugaltze-adinean
daudenen bizitza moztu dezaketen mutazioetan eta abarretan. Hau da, horiek
desagerraraztea eragingo du. Baina bizia murriztu dezakeen genea edo delakoa
zenbat eta beranduago espresatu, orduan eta eragin txikiagoa izango du
harengan hautespen naturalak. Izan ere, genea espresatzen denerako izaki
horrek besteek bezala ugaltzeko aukera izan du, eta, beraz, hautespen naturalak
ez dio negatiboki eragin.

BI ARRAZOI MULTZO NAGUSI DAUDE ZAHARTZEAREN ZERGATIA AZALTZEKO:

1. Lehen arrazoi multzoak dio zahartzea hautespen naturalaren ondorio
dela. Zergatik, ordea? Gaztetan emankortasuna bultzatzen duten
ezaugarriak bizitza luzatzen dutenen kontura nagusitu direlako. Alegia,
ondo ugaldu eta zahartzea aukeratu da, gutxi ugaldu eta luzaro bizitzearen
kaltetan.

2. Bigarren arrazoi multzoak dio zahartzea zahartzaroan soilik espresatzen
diren mutazioen pilaketaren ondorio dela. Hala, DNAren konpondu
gabeko kalte horien eraginez, gorputzak endekatze-prozesuak jasaten ditu
zahartzaroan, eta horregatik izaten dituzte, eskuarki, edadetuek pertsona
gazteek baino aukera gehiago heriotza eragiten duten gaixotasun
kronikoak izateko (adibidez, minbizia, eritasun neuroendekapenezkoak eta
bihotzeko gaixotasunak). Gizakiok duela gutxi arte gaur egun bezainbeste
bizitzen ez ginenez, mutazio horiek ez dute izan orain arte espresatzeko
aukerarik, eta, beraz, hautespen naturalak ezin izan ditu ezabatu.

Gaur egun onartzen da zahartzea bi arrazoi multzoek azaldutako arrazoien
ondorio dela.

Orduan, zer gertatu beharko luke zahartzea saihesteko? Ugalketa sexuala duten
izakien gorputzaren kalitateak gorena izan beharko luke, eta, beraz, bizitza
luzatzen duten ezaugarriak ugaltzea ahalbidetzen dutenen kontura nagusituko
lirateke. Beraz, ugaltzeko gaitasuna galdu egingo litzateke, eta, horren ondorioz,
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espezie batek ugaltzeari uztearen truke bizia luzatzea lortuko balu, desagertu
egingo litzateke.

Nola lagundu garunari ahalik eta ondoen zahartzen?

Gure garunari ahalik eta ondoen zahartzen laguntzeko, neuronei lan eginarazi
behar zaie, lehen aipatutakotik ondoriozta daitekeen bezala.

Bestalde, lo zergatik egiten dugun azaltzeko sortutako hipotesietako batek4 dio
loa ikaste-prozesuarekin erlazionatua dagoela. Neurobiologoek ikusi dute lotan
dauden pertsonen garunak aktibitate oso handia duela. Badirudi lotan
gaudenean berraztertu egiten direla egunean zehar gure garunean sortutako
sinapsiak, baliagarriak direnak bakarrik mantentzeko. Aipatutako hipotesi horren
arabera, lo gaudenean gertatzen den plastikotasun neuronal hori da loaren
zeregina, eta, horren ondorioz, gauza berriak ikasteko ahalmenaren giltzarria
litzateke loa. Horrenbestez, ideia horren arabera, behar bezala lo egiteak
plastikotasun neuronala eta ikasteko ahalmena mantentzen laguntzen du, eta,
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beraz, ongi lo egitea komeni da garunak ongi funtziona dezan eta, horren
ondorioz, ahalik eta ondoen zahartu dadin.

Garunaren ezohiko funtzionamenduaren ondorioak
Garunaren ezohiko funtzionamendua jaiotzatikoa, predisposizio baten ondorioz
garatutakoa edo kalteren baten ondorioz sortua (adibidez, istripu baten edo
gaixotasun baten ondorioz sortua) izan daiteke:

a) Jaiotzatikoa edo predisposizio baten ondorioz garatutakoa

Banakoa garunaren ezohiko funtzionamenduarekin jaio daiteke (garuneko lesio
batekin, adibidez), edo genetikoki ezohiko funtzionamendua izateko
predisposizio baten ondorioz ingurunearen eraginak gaixotasuna piztu dezake.

Garunaren ezohiko funtzionamenduaren adibide gisa eskizofrenia duten
banakoak, autistak, psikopatak, etab. aipa ditzakegu, besteak beste. Kasu
horietan, garunaren disfuntzioa garunaren atal zehatzei lotua dago, eta disfuntzio
horiek dituzten banakoek gaixotasun psikiatrikoak dituztela esaten dugu.

Hala ere, garunaren berezko ezohiko funtzionamenduak ez du zertan beti
gaixotasuna izan. Sinestesia duten banakoek, esaterako, pertzepzio bateratuak
dituzte: zentzumen baten bidez jasotako estimuluak beste zentzumen bati ere
eragiten dio. Adibidez, sinestesiko batzuek letrak eta zenbakiak koloretan ikusten
dituzte (bakoitzak bere erara; adibidez, sinestesiko batek a ikusten du eta beste
batek a), beste batzuek entzumen-estimuluen aurrean ikuste-eremuan irudiak
ikusten dituzte, etab. Egia esan, sinestesia lagungarria izan daiteke gauzak
gogoratzeko (adibidez, nik a ikusten badut, Amaia izena duen pertsona baten
izenaz erraz gogoratuko naiz, ‘izen urdina’ duela jakingo baitut), eta
sinestesikoek oso oroimen ona izan ohi dute; baina abantaila, nonbait, ez da hain
handia, eboluzioak ez baitu egin guztiok sinestesiko izatearen alde.

Txikitan guztiok gara sinestesiko, sinestesia, azken f inean, zentzumenei
dagozkien garunaren atalen arteko loturen ondorioz sortzen baita. Hala, sei
hilabeteko haurren garunean erantzun bera hautematen da soinu gogor bat
entzunda edo argi bortitz bat ikusita. Baina ‘Garuna, etengabe aldatzen’ atalean
azaldu dugun bezala, garunaren garapen normalean, urtebete eta bi urte arteko
adin-tartean, haurraren garuneko neurona asko hiltzen dira, nolabaiteko
‘neurona-inausaldia’ gertatzen da. Horren ondorioz, garunean ‘uharte
sentsorialak’ sortzen dira, eta zentzumenak beren artean bereiziak geratzen dira:
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ikuste-estimulu batek ikusmenaren zentzumenari soilik eragiten dio, esaterako.
Badirudi sinestesikoen kasuan neurona-inausaldian akatsa gertatzen dela,
garuneko atal sentsorialen arteko lotura sinaptiko batzuk (atal sentsorial
desberdinetako neuronen arteko lotura batzuk, alegia) ez baitira ezabatzen.
Sinapsi horiek etorkizunean ere ez dira ezabatuko, eta, beraz, sinestesikoak
bizitza osoan izaten dira sinestesiko.

Zientzialarien arabera, sinestesia herentziaz jasotzen da, X kromosomari lotua
transmititzen baita. Beraz, laburbilduz, sinestesia garunaren ezohiko
funtzionamendu batek sortzen du, ez da gaixotasuna, genetikoki transmititzen
da (X kromosomari lotua) eta pertsona jakin bat bizitza osoan sinestesiko izatera
daraman prozesua urtebete eta bi urte arteko adin-tartean abian jartzen da.

b) Kalteren baten ondorioz sortua

Istripuen, gaixotasunen edo gaixotasunak direla-eta egindako ebakuntzen
ondorioz sortua, esaterako. Adibidez, lobulu frontal orbitalean hartutako lesioak
dituzten banakoek ikasitako portaera sozialen patroiak galtzen dituzte.

Baina, zenbait kasutan, garunaren jatorri desberdineko ezohiko
funtzionamendu mota desberdinek antzeko sindromeak sor ditzakete, AFN-H
(Arreta Faltaren Nahastea Hiperaktibitatearekin) diagnostikoa duten haurren
kasuan, esaterako. Izan ere, asaldura horren oinarrian hainbat arrazoi egon
daitezke, bi talde handitan sailka ditzakegunak: genetikoak eta inguruneari
dagozkionak. AFN-H sindromeak hiru ezaugarri ditu: arreta falta, mugimendu-
hiperaktibitatea eta jarduerak asaldatzen dituen oldarkortasuna.

Giza izaera
Zer dela-eta ditugu gizakiok irudimena, sormena, intuizioa, enpatia, etab.? Eta,
azkenik, zergatik esaten da indarkeria, bestelakoa denarekiko gorrotoa, guduak
eta abar gizakian berezkoak direla? Hau da, zergatik da giza izaera den bezalakoa?

Galdera horiei guztiei erantzutea ez da batere erraza, baina badirudi gakoa gure
garunaren eboluzioan, egituran eta funtzionamenduan dagoela.

Irudimena, sormena, intuizioa, enpatia…

Gizakion lengoaia modernoak etorkizun urrunari buruz pentsatzea ahalbidetzen
digu. Txinpantzeek eta abarrek etorkizun hurbilari buruz pentsa dezakete
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oinarrizko beharrizanak asetzeko (jatea, lo egitea, ugaltzea eta abar), baina ez
dute epe luzera pentsatzeko ahalmenik. Phillip V. Tobias Johanesburgoko
Witwatersrand Unibertsitateko Giza Anatomiako eta Giza Biologiako irakaslearen
esanean, giza lengoaiak gainerako animalien kasuan ageri ez diren ezaugarriak
ditu: etorkizun urrunari buruz ari gaitezke, subjuntiboa erabiltzeko gaitasuna
dugu eta ideia konplexuak adieraz ditzakegu. Horrek abstrazkioa egitea
eskatzen du, eta, horretarako, irudimena behar da. Beraz, esan dezakegu
irudimena eta giza lengoaia eskutik doazela, eta irudimenik izango ez bagenu,
ezin izango litzatekeela sortu giza lengoaia.

Bestalde, Antonio Damasioren iritziz, orain egiten dugunak etorkizun urrunean
izango dituen ondorioetan pentsatzeko ahalmena, besteak beste, kortex
prefrontaleko egiturekin erlazionatua dago; baina garunaren oinarrizko
egiturak, orobat, ezinbestekoak dira prozesu horretan. Damasioren esanean,
etorkizuneko ondorioetan pentsatzeko edo etorkizuneko plangintza egiteko
ahalmen horri esker egin du aurrera giza zibilizazioak. Baina, noski, gauza bat da
etorkizuneko plangintza bat egitea, eta beste gauza bat da gero errealitatea
imajinatu bezalakoa izatea.
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Beraz, lehen adierazi dugun bezala, irudimenik gabe ez ziren sortuko etorkizun
urrunean pentsatzeko ahalmena eta giza lengoaia, eta giza zibilizazioa ez zen
iritsiko iritsi den garapen-mailara. Baina, horrez guztiaz gainera, badirudi sormena
giza lengoaiari esker garatu dela. Bestalde, sormen handiko zenbait zientzialarik
eta artistek adierazi dute sortze-prozesuan emozioak garrantzia handia duela.
Beraz, litekeena da sormenaren eta emozioaren artean lotura bat egotea.

Zure ustez, zer paper du enpatiak? Zer onura ekar diezazkioke gizarte barneko
elkarbizitzari?

Sinesmena

Ikusi 2. kapituluko ‘Aldeak’ ataleko ‘Zerbaitetan sinesteko beharra?’ azpiatala.

Alderdi iluna

Krudelkeria, bortxakeria, bestelakoa denarekiko gorrotoa… gizakian soilik ageri
dira? Orangutanen, txinpantzeen eta gorilen artean ere gertatzen dira borrokak,
bortxaketak, kume-hilketak eta gudak, gizakietan (eta estatistiken arabera, batez
ere gizonezkoetan) gertatu ohi den bezalaxe. Zer dela eta sortu dira portaera
anker horiek?

Gizakiari dagokionez, kultura desberdinen arteko diferentziak alde batera utzita,
kondizio jakin batzuetan kultura guztietan errepikatu ohi diren joerak behatzen
dira: krimen gehienak gizonek egin ohi dituzte, eta horiek egitera bultzatzen
dituzten ‘arrazoiak’ emakumeak, ohorea, mendekua eta abar izaten dira. Michael
P. Ghiglieri antropologoaren arabera, mundu guztiko gizonek beste gizon batzuk
hiltzen dituzte erreputazioa irabazteko, aberasteko eta emakumeak
eskuragarriago izateko. Anker-erreputazioak baliabideak eskuragarriago izatea
bermatzeaz gainera, ugaltze-arrakasta hobetzen du, zenbait biologo ebolutiboen
arabera. Adibide gisa, Amazonasko yanomami tribua aipa dezakegu. Haien
artean, beste gizon bat hil duten gizonek horrelakorik egin ez dutenek baino
emazte gehiago dituzte, eta hiru aldiz seme-alaba gehiago.

Bestalde, Carol Ember antropologoaren esanean, gizarte ehiztari-biltzaileen
% 64k gutxienez bi urtean behin guda egiten dute; K. F. Otterbein-ek gizarte
nekazariak barnean hartuz egin zuen ikerketa batean, berriz, ikusi zuen % 92k
guda egiten dutela.
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Horrek guztiak adierazten digu gizakiak kondizio jakin batzuetan indarkeriaz

jokatzeko joera duela.

Ebolutiboki gugandik gertu dauden animaliei so eginez gero, arestian aipatutako

ideia indartu egiten da: bortxaketak ohikoak dira orangutanetan, txinpantzeetan

eta goriletan, eta txinpantzeek beren artean guda egiten dute, Jane Goodall

primatologoak frogatu zuen bezala.

Gainera, nabaria da etnozentrismoak eta xenofobiak erro sakonak dituztela

gizakian. Nondik dator bestelakoa dena gorrotatzeko joera hori? Badirudi

norberak bere taldeko partaide sentitzeko berezko beharrak bultzatzen gaituela

portaera horietara. Azken finean, futbol-talde jakin baten zaletu izateak,

nazionalismoak eta abarrek talde-identitatea eta horrek bultzatuta taldeko

banakoekin batera bestelakoak direnen (etsaien) aurka borroka egiteko joera

dituzte oinarri. Sentimendu hori muturrera eramaten den kasuetan, genozidioak

gertatzen dira.

Orain arte aipatutako guztiaren arabera, badirudi portaera horiek guztiak

gizakiak heredatutako berezko joerak direla. Zure ustez, hori jakiteak

justifikatzen ditu jokaera ankerrak, edo gure burua hobeto ezagutzen eta

horrelako gertaerak saihesteko neurriak hartzen lagundu gaitzake?
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Biodibertsitatea galtzea egunerokotasun handiko gaia da. Baina,
zergatik da hain gai garrantzitsua? Zer da biodibertsitatea? Nola sortzen
da? Nola suntsitzen da? Zenbat dago? Nola dago banatua? Zer egoeratan
dago gaur egun? Zergatik dago egoera horretan? Zer balio du? Zergatik
diote zientzialariek oso garrantzitsua dela biodibertsitate-galera ahalik
eta gehiena murrizteko neurriak hartzea?
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Zer da biodibertsitatea?
Biodibertsitatea bi hitzetan azaldu behar izanez gero, esango genuke “eskualde
jakin batek une jakin batean barnean hartzen dituen bizidun kopuruaren eta
moten ugaritasuna” dela. Horren ondorioz, “biodibertsitatea” kontzeptua oso
zabala da; maiz espezie kopurua adierazten duela uste dugun arren, benetako
esanahia askoz ere zabalagoa da, eta eskala zelularretik biosfera-eskalaraino
hedatzen da.

Pixka bat gehiago zehazte aldera, biodibertsitatearen sei atal oso garrantzitsu
aipa genitzake: dibertsitate genetikoa, dibertsitate intraespezifikoa, dibertsitate
espezifikoa, ekosistema-dibertsitatea, paisaia-dibertsitatea eta dibertsitate
kulturala (bereziki, giza dibertsitate kulturala). Atal horiek guztiak elkarren
artean estu erlazionatuta daude.

Dibertsitate genetikoa

Dibertsitate genetikoak populazio baten (espezie bereko organismoek osatutako
talde baten) barneko aldakortasun genetikoa hartzen du barnean, eta
biodibertsitatearen gainerako osagaien oinarria da (ikusi ‘Nola sortzen da
biodibertsitatea?’ atala).

Dibertsitate genetikoaren barnean zenbait eskala bereiz daitezke. Eskala horien
artetik, txikiena genoma mailako dibertsitate genetikoari dagokio.

Geneak ez dira aske ageri, izakien genomen barnean taldekatuta baizik. Horren
ondorioz, gene-talde horien arteko elkarreragin konplexuak sortzen dira.
Genoma mailako dibertsitate genetikoaren ondorengo maila gisa banakoen
dibertsitate genetikoa ezar genezake.

Ugalketa sexuala duten izakietan —hots, animalietan, landareetan eta
onddoetan—, ez ditugu, eskuarki, bi banako berdin aurkituko. Salbuespen
bakarra dugu: ugalketa sexuala eta asexuala izanik, ugalketa asexual motaren
baten bidez sortu diren banakoen kasua. Ugalketa sexualak dibertsitate
genetikoa handiagotzea dakar, eta, beraz, ugalketa sexual bidez sortutako
banako bakoitza bakarra da, hots, gainerakoekiko desberdina. Hala ere, argitu
beharra dago ugalketa sexuala izateaz gain populazioa ugaritzeko ugalketa
asexuala erabiltzen duten zenbait espezietan (landare ugariren kasuan,
esaterako) ezin dela horrelakorik baieztatu.
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Ugalketa asexualaren kasuan, berriz, jatorrizko banakoaren ‘kopia’ bat egiten
da, eta, beraz, printzipioz ez da aldakortasun genetikorik sortzen. Zergatik
‘printzipioz’? Litekeena delako ugalketa asexualaren kopiatze-prozesuan
noizbehinka akatsen baten ondorioz aldaketa genetikoren bat sortzea, eta
aldaketa horrek irautea, banako berriaren bizia arriskuan jartzen ez badu
behintzat.

Hurrengo eskala populazioen dibertsitate genetikoari dagokio, eta ondorengo
atalean (‘Dibertsitate intraespezifikoa’) aztertuko dugu.

Dibertsitate intraespezifikoa

Biologian, populazioa da espezie bereko organismoek osatutako talde bat, non
denbora-tarte jakin batean gene-trukea gertatzen baita; beraz, populazio batek
gene-pool bat (gene-gordailua) partekatzen du, eta eboluzio unitate bat da. Hori
guztia dela eta, nahitaezkoa da populazio bereko banakoen artean jarraitutasun
biogeografikoa egotea.

Populazio batean jarraitutasun hori etenez gero, populazioa zatituta geratuko da,
eta, beraz, genetikaren ikuspegitik bananduta eta bakartuta geratu diren
azpitaldeak elkarrengandik desberdintzen joango dira, denbora igaro ahala.
Horren ondorioz, litekeena da denborarekin azpitalde horiek espezie desberdinak
osatzea. Hala ere, populazioaren jarraitutasuna etenda ez dagoen kasuetan,
orobat, zenbait talde egon daitezke, eta gerta liteke talde bakoitzaren barneko
banakoen arteko antza talde desberdinetako banakoen artekoa baino handiagoa
izatea. Beraz, populazioen dibertsitate genetikoak askotariko egoerak ager
ditzake. Esaterako, litekeena da populazio jakin baten barnean barietateak1 edo
subespezieak2 eta abar aurkitzea.

Espezie jakin bateko populazioen arteko aldakortasun genetikoari deritzo
dibertsitate intraespezifiko. Adibidez, nekazaritzan eta abeltzaintzan erabili ohi
diren landareen eta animalien barietateak, arrazak eta abar hartzen ditu barnean,
besteak beste, dibertsitate intraespezifikoak.
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1 Landare- eta animalia-espezie batzuen barnean talde batzuk bereizten dira, herentzia bidez
transmititzen diren ezaugarri batzuk desberdinak dituztelako; talde horietako bakoitzari barietate
deritzo. Adibidez, almendrondoak, hots, Prunus dulcis espezieak, bi barietate ditu: fruitu gozoak
ematen ditu batek, eta fruitu garratzak, besteak.

2 Esaten da populazio baten azpitaldeek zenbait subespezie osatzen dituztela, barietateak
taxonomiaren aldetik erraz bereiz daitezkeenean, eta barietateen arteko bakartze genetikorik egon
ez arren espeziazio-prozesua aurreratua dagoenean.
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Dibertsitate espezifikoa

Dibertsitate espezif ikoaren atal nagusiak bi hauek dira: espezie kopurua
(aberastasun espezifikoa) eta espezie horien banako kopuruaren berdintasun-
maila (ekitabilitatea). Beraz, dibertsitate espezifikoa handiagotu egingo da
komunitate baten espezie kopurua handiagotu ahala, eta, orobat, espezie
bakoitzaren banako kopurua komunitateko beste espezieei dagokienekin
berdindu ahala (ekologian, komunitate bat da ekosistema jakin batean bizi diren
espezie desberdinetako populazioen taldea). Alderantziz, espezie gutxi badaude
eta horietako bat edo batzuk askoz ugariagoak badira, dibertsitate espezifikoa
murriztu egingo da.

Espezieen ugaritasuna oso handia izateak asko zailtzen du biosferako espezie
kopurua zenbatestea, baina are zailagoa da dibertsitate genetikoa edo
ekosistema-dibertsitatea zenbakitan adieraztea, esate baterako. Horregatik
eman ohi dira espezie kopuruei dagozkien datuak biodibertsitateari buruz hitz
egitean, eta, beraz, horregatik aipatuko da gehien dibertsitate espezifikoa
honako kapitulu honetan. Hala ere, ezinezkoa da eskualde bateko espezie
guztien errolda egitea, metodologia-arazoak direla eta. Beraz, ondo ezagutzen
den talderen bat ikertu ohi da. Talde horiek hautematen eta kontatzen errazak
izan ohi dira: ornodunak, landare loredunak eta abar. Hala, oso ugariak eta
zenbatesten oso zailak diren taldeak ikertzea saihesten da (adibidez, intsektuak,
nematodoak, bakterioak eta abar).

Ikertzen diren taldeen dibertsitatea beste taldeen dibertsitatearekin
erlazionatuta egon ohi da, eta, beraz, talde baten dibertsitatearen inguruko
informaziotik abiatuta, gainerako taldeen dibertsitatearen inguruko nolabaiteko
informazioa lor daiteke.

Bestalde, sarritan, talde horren espezie kopurua (aberastasun espezifikoa)
ikertzen da soilik.

Ekosistema-dibertsitatea

Ekosistema bat espazio mugatu bat da; ekosistema batek bizidunen komunitate
batzuk (ekosistemaren biozenosia osatzen dute horiek) eta osagai fisiko eta
ingurune-osagai batzuk (arrokak, mineralak, klima, ura eta abar) hartzen ditu
barnean. Horraino arazorik ez. Baina ekosistema-dibertsitatea f inkatzean,
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arazoak sortu ohi dira, ekosistema bat mugatzea konplexua baita, eta

horretarako irizpide gisa erabil daitezkeen faktoreak oso ugariak baitira.

Ikertzaile bakoitzak ekosistematzat hartzen duen espazioaren tamaina asko alda

daiteke, ikertzaileak ekosistema mugatzeko erabili duen irizpidearen arabera

batetik, eta eskualde horren zenbait ezaugarriren arabera bestetik.

– Eskualde jakin bateko ekosistemak sailkatzeko gehien erabiltzen den

irizpidea, eskuarki, eskualde horretako komunitate mota izaten da, edo,

bestela, eskualde horretako prozesu ekologikoak. Gehienetan, prozesuen

arabera sailkatutako ekosistemak komunitate moten arabera

sailkatutakoak baino handiagoak izaten dira.

– Bestalde, eskualde jakin bakoitzari eskualde horren kokapen

geografikoaren, degradazio-mailaren eta beste zenbait faktoreren

araberako aldakortasun-maila bat dagokio.

Azaldutakoa gogoan hartuta, pentsa daiteke oso interesgarria litzatekeela

ekosistemak sailkatzeko jarraitu beharreko irizpideei buruzko mundu mailako

adostasuna lortzea, ikerketa guztiak irizpide beren arabera egin ahal izateko, eta,

beraz, ikerketen emaitzak alderatu ahal izateko.

Paisaia-dibertsitatea

Paisaia-dibertsitateak barnean hartzen du lurraren antolaketa motei dagokien

aldakortasuna. Gizakiak eragin handia du paisaia-dibertsitatean, eta, beraz,

paisaia-dibertsitatea oso estu erlazionatuta dago giza dibertsitate

kulturalarekin.

Giza dibertsitate kulturala

Giza dibertsitate kulturalak barnean hartzen du gizakiak bere bizia antolatzeko

dituen moduen aldakortasuna. Aurreko atalean aipatutakoak agerian uzten du

gizakiak eragin handia izan dezakeela biodibertsitatea kontserbatzeari

dagokionez. Giza kultura ugariek askotariko portaera erakutsi dute

naturarekiko. Zenbait giza kulturak modu jasangarrian kudeatu dute natura, eta,

horrenbestez, esan daiteke funtsezkoa dela giza dibertsitate kulturala

mantentzea, biodibertsitatea mantendu nahi bada.
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Aurrean esan dugun bezala, biodibertsitatearen atal guztiak elkarri lotuak
daude. Lotura hori nabarmena izan ohi da, biodibertsitatearen atalak arriskuan
jartzen dituzten faktoreak berak izan ohi baitira.

Biodibertsitatearen sorrera
Gaur egun uste da Lurra duela 4.500 milioi urte inguru sortu zela, eta, pixkanaka
hoztuz joan ondoren, duela 4.000 milioi urte sortu zirela lehenengo arrokak.

Hozten ari zen Lurraren jatorrizko saldan, biziaren oinarrizko lehen molekulak
sortu ziren berez duela 3.500-4.000 urte. Gaur egun, ezagunak dira molekula
horiek sortzeko emandako pausoak, baina oraindik ez dago erabat argi nola sortu
ziren bere burua erreplikatzeko gai ziren organismoak (organismo
autopoietikoak). Organismo horiek hedatu egin ziren, eta lehen ekosistemak
sortu ziren. Lehen organismo autopoietiko haiek informazio genetikoa zuten, eta
haien ondorengoei transmititzen zieten informazio hura. Hala, organismo
autopoietikoen leinuak sortu ziren; leinu haietako bakoitza haren jatorriak eta
eboluzioak definitzen zuten. Organismo autopoietikoen jarduerak organismo
haiei zegozkien sistemei eragiten zien, eta sistema haiek eraldatzen zituen. Beraz,
jatorrizko organismo haiek eboluzioa eta biodibertsitatearen sorrera abian jarri
zituzten.

Lehendabizi zelula prokariotoak sortu ziren, eta geroago zelula eukariotoak3.
Lynn Margulis mikrobiologo ospetsuaren endosinbiosiaren teoriaren arabera,
aske bizi ziren zelula prokarioto batzuetatik abiatuta sortu ziren zelula
eukariotoen organulu batzuk. Teoria horrek dio zelula eukariotoek zelula
prokariotoak fagozitatu (hartu, barneratu) zituztela, elikagaiekin egiten zuten
bezala, eta zelula prokarioto horiek digeritu ordez barnean mantendu zituztela.
Badirudi gertaera horren ondorioz sortutako egoerari onura atera ziotela
elkartutako bi zelula mota horiek, hots, sinbiosi-egoera bat sortu zela.
Endosinbiosiaren teoriaren arabera, denborak aurrera egin ahala, zelula
prokariotoek bizirik irauteko bete behar zituzten funtzioetako batzuk beren gain
hartu zituzten zelula eukariotoek, eta, horren ondorioz, zelula prokarioto haien
informazio genetikoa galtzen eta sinplifikatzen joan zen. Sinplifikazio-gertaera
horrek azaltzen du, antza denez, mitokondrioek barnean DNA-harizpitxoak
izatea.
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3 Bi zelula mota nagusi horien egiturari buruzko informazioa 1. kapituluan aurki dezakezu, ‘materia
biziaren eskalak’ atalean.

06_BiodibertsitateaPC.qxp  06/02/2008  13:11  PÆgina 110



Biziaren sorreratik gaur egun arte igaro diren milioika urteetan, biziaren
eboluzioak aurrera egin du, hots, lehiak eta inguruneak ezarritako kondizioek
hautespen-efektua izan dute organismoen aldakortasunaren gain.
Organismoetan aldakortasuna mutazio bidez sortzen da, eta herentzia bidez
pasatzen da hurrengo belaunaldietara. Ingurune mugatu batean jaiotzen diren
banakoen kopurua heldutasunera iristen direnena baino altuagoa denez (eta
ondorengoak izaten dituztenena baino askoz altuagoa), kasuan kasuko
ingurunera ondoen doitzen diren formak hautatu dira etengabe, hautespen
naturala dela medio.

Bizidunak talde nagusi batzuen barnean sailkatzen ditugu gaur egun. Talde
horietako bakoitzaren barnean hainbat talde txikiago daude, hierarkikoki
antolatuak (hala nola ordenatan, familiatan, genetan eta espezietan). Espezie
mailan ageri den dibertsitatea (dibertsitate espezifikoa) ikaragarria da, eta
espeziazio izeneko fenomenoaren bidez sortu da. Espeziazioa hainbat modutara
gerta daiteke:

– espezie osoak pixkanaka aldaketak metatuz, eta denbora bat igarotakoan
beste espezie bat bilakatuz

– espeziearen populazio batek aldaketak metatuz, eta beste espezie bat
bilakatuz; espeziaren gainerakoak, berriz, jatorrizko espezie bera izaten
jarraitzen du.

Lehenengo kasuan, espezie jakin bat beste espezie bat bilakatzen da, eta, beraz,
jatorrizko espeziea desagertu egiten da.

Bigarren kasuan, berriz, jatorrizko espezieak iraun egiten du, eta espezie
berriarekin gainezartzen da denboran. Bigarren kasu horretan, espezie berria
sortu duen populazioari dagokion eremua eta jatorrizko espezieari dagokiona:

– bananduak egon daitezke (bien artean muga geografiko bat sortu denean,
esaterako)

– neurri batean edo bestean gainezar daitezke (kasu horretan, espeziazioa
gertatzen da, bi populazioen arteko truke genetikoa mugatzen duen
faktoreren bat egon ohi delako)

– berdinak izan daitezke (kasu horretan, bi populazioak eremu geografiko
berean bizi arren, populazio horiek genetikaren eta morfologiaren aldetik
elkarrengandik urruntzea eragiten duten faktoreak sortzen dira, eta gene
gutxi batzuen mutazioak bi populazioak elkarrengandik aldentzeko behar
adina alde sortzen ditu, portaerari eta mikroinguruneen erabilerari
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dagokienez —adibidez, parasitoen kasuan, bi populazioak bi ostalari
desberdini eragiteko espezializatzen direnean—).

Bestalde, espeziazioaren erritmoari dagokionez, gradualismoak dio espeziazioa
pixkanaka gertatzen dela denboran zehar (ikusi 6.1A irudia). Hori horrela izan ohi
da gehienetan, baina erregistro fosilarekin lanean diharduten zientzialariek
batzuetan behatu izan dute zenbait denbora-tarte erlatiboki laburretan
espeziazio-prozesu bortitzak gertatu izan direla. Hori dela eta, Gould-ek eta
Eldredge-k (biak ospe handiko paleontologoak eta biologo eboluzionistak) oreka
taidunaren teoria planteatu zuten, erregistro fosilean behatutako erritmo
desberdin horiek azaltzeko. Teoria horren arabera, biziaren historian zehar une
batzuk bereziki egokiak izaten dira adar ebolutiboen espeziazio eta
dibertsifikazio azkarrak gerta daitezen, eta, une horien ondoren, aldaketa
hautemangarririk gabeko egonkortasun-tarte luzeak etorri ohi dira (ikusi 6.1B
irudia).

Gaur egun, biologoek bat datoz ideia honi dagokionez: une batzuetan (adibidez,
iraungipen bortitz baten ondoren) eta ingurune batzuetan (bereziki, ingurune
tropikaletan), kondizioek errazten dute espeziazio azkarra gertatzea, eta, beraz,
espeziazioa ez da pixkanaka eta erritmo konstantean gertatzen.

Arestian, biodibertsitatearen sorrera dibertsitate genetikoaren eta dibertsitate
espezifikoaren aldetik azaldu da. Horiek dira biodibertsitatearen gainerako atalen
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oinarria, eta azaldutako prozesu guztiak gertatu ahala, hots, dibertsitate

genetikoa eta dibertsitate espezifikoa sortu ahala, ekosistema-dibertsitatea eta

paisaia-dibertsitatea garatuz joan dira.

Bestalde, gizakiaren sorrerarekin eta eboluzioarekin batera, giza dibertsitate

kulturala garatu da. Nekazaritzan eta abeltzaintzan oinarritutako lehen giza

kulturak duela 10.000 urte inguru sortu ziren, hots, Neolitoan. Bizimodu mota

haren ondorioz, gizakia landareak eta animaliak etxekotzen hasi zen, hazkuntza

gidatua, hautespen artifiziala eta hazkuntza diferentziala zirela medio.

Horrenbestez, gizakiak alde horretatik ekarpena egin dio biodibertsitatearen

sorrerari milaka urtean zehar, hainbat landare- eta animalia-espezie, arraza,

barietate eta abar sortzea eragin baitu. Azkenik, gizakiak azken urteotan orain

arte inoiz sortu gabeko konbinazio genetikoak sortu ditu bioteknologia

modernoen bidez, espezie (eta zenbaitetan kategoria taxonomiko)

desberdinetako izakien geneak elkartuz.

Biodibertsitatearen suntsiketa
Biodibertsitatearen gaian adituak diren zientzialariek egindako zenbatespenek

diote Lurraren historian zehar bizi izan diren espezieen % 98-99,9 (portzentajea

autoreen arabera aldatzen da) iraungita dagoela. Espezie bat iraungitzea eragin

dezaketen arrazoi nagusien artean hautespen-presioak, ingurunearen aldaketak

eta lehia daude, besteak beste.

Espezieen iraupenaren inguruko daturen bat ematearren, zelula anitzeko espezie

batek milioi bat eta hamabost milioi urte arteko epea iraun ohi du, zenbatespen

batzuen arabera. Hala ere, badaude askoz gehiago irauten duten bizidunak,

esate baterako zelakanto izeneko arraina; duela 600 milioi urte sortu zen

zelakantoa, eta garai hartako zelakanto bat eta gaur egungo bat alderatuko

bagenitu, oso antzekoak direla ikusiko genuke. Horregatik esan ohi da zelakantoa

fosil bizidun bat dela. Bestalde, izaki itsastarrek lur lehorreko izakiek baino

gehiago iraun ohi dute, agian itsas ingurunea egonkorragoa delako.

Biodibertsitatearen suntsiketa pixkanaka gerta daiteke (modu isilean), edo bat-

batean, iraungipen bortitz izeneko eskala handiko suntsipenetan (iraungipen

bortitz horietan espezie ugari batera suntsitu ohi dira, denbora-tarte erlatiboki

txikian).
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Iraungipen bortitzak

Lurraren historian zehar bost iraungipen bortitz bereziki nabarmen gertatu dira
(ikusi 6.1 laukia); baina hain nabarmenak izan ez diren iraungipen bortitzak,
orobat, gogoan hartuz gero, Lurraren historian zehar gertatutako iraungipen
bortitz ezagunen kopuru osoa hemezortzira iristen da.

Litekeena da iraungipen bortitz bat faktore nagusi bakar batek abian jarri izana.
Adibidez, Kretazeo - Tertziario garaian gertatutako iraungipen bortitza meteorito
edo kometa batek Lurrarekin talka egitearen ondorioz jarri zen abian; iraungipen
bortitz haren ondorioz, dinosauroak eta beste talde asko iraungi egin ziren. Hala
ere, iraungipen bortitz izeneko gertakari global, katastrofiko eta errepikari horiek
ez dituzte, eskuarki, faktore bakar batek eragiten, faktore talde batek baizik.
Faktore talde horrek klimaren edo atmosferaren eta ozeanoko uren aldaketa
azkarrak eta globalak eragin ohi ditu.

David M. Raup Chicago-ko Unibertsitateko paleontologoak dio litekeena dela
iraungitze bortitzak 26 milioi urtetik behin gertatzen diren fenomeno ziklikoak
izatea. Gainera, Raupen aburuz, meteoritoek Lurraren aurka talka egin izana
izango da, agian, biziaren historian espezieak iraungitzea eragin duen gertaera
nagusia. Gai horri buruzko informazioa hedatu nahi izanez gero, Raupen
Extinction: bad genes or bad luck? liburua gomendatzen dugu (ikusi liburuaren
erreferentzia osoa ‘Gomendatutako baliabideak’ atalean).
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6.1 laukia. Lurraren historian zehar gertatutako bost iraungipen bortitz bereziki nabarmen,
eta iraungipen horien eragina gehien jasan zuten taldeak (m.u.: milioi urte). (Iturria: PASCUAL

TRILLO, J.A. La vida amenazada. Cuestiones sobre la biodiversidad. Nivola. 2001).

Suntsiketa bortitzaren garai geologikoa Eragin gehien jasan zuten taldeak

Goi Ordoviziarra (duela 440 m.u.) Brakiopodoak eta trilobiteak

Goi Devoniarra (duela 365 m.u.) Amoniteak, zenbait koral mota, zenbait
arrain mota

Permiarra – Triasikoa (duela 225 m.u.) Ekinodermo asko, ornodunak,
konodonteak eta briozooak

Triasiko – Jurasikoa (duela 210 m.u.) Zenbait molusku, artropodo eta ornodun
lurtar

Kretazeo – Tertziarioa (duela 65 m.u.) Dinosauroak, pterosauroak, narrasti
itsastarrak, amoniteak
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Iraungipen bortitz horien iraupenari dagokionez, eztabaida dago gaur egun, kasu
ezagunenak adierazteko eredu desberdinak baitaude. Gainera, zaila da mundu
osoan sakabanatuta ageri diren maila estratigrafiko urrien zentimetro gutxi
batzuk aztertuz zer gertatu zen jakitea. Baina zailtasunak zailtasun, zenbait
kasutan onar daiteke Lurreko biodibertsitatearen atal garrantzitsu bat suntsitu
zuten hondamenezko gertaerak oso azkarrak izan zirela, eta, zenbait kasutan,
milaka urte gutxi batzuk baino ez zituztela hartu.

Iraungipen bortitzen ondoren… zer?

Iraungipen bortitzen ondoren, espeziazio-prozesu orokor eta bereziki azkarrak
behatu ohi dira erregistro fosilean, ziur asko nitxo asko libre geratzeak espeziazio
azkarra errazten duelako. Espeziazio-prozesu hori oso azkarra izan arren, milioika
urte igaro behar izaten dira iraungipen bortitza gertatu aurreko biodibertsitate
maila berreskuratzeko.

Horrelako gertakariek aldaketa sakonak eragiten dizkiote biziaren eboluzioari,
eta, beraz, iraungipen bortitz baten ondoren ageri ohi diren flora eta fauna
iraungipen hori gertatu aurretik zeudenen oso desberdinak izan ohi dira.
Iraungipen-gertakari horren aurretik ohikoak ziren talde batzuk leheneratzea lor
dezaketen arren, gehienetan diseinu eta forma berriak nabarmentzen dira.
Litekeena da protagonista berri horiek iraungipen bortitza gertatu aurretik
indartzear egon izana, eta iraungipen bortitzaren ondoren sortutako egoerak
izaki horiek arrakasta handia izatea eragin izana. Alde horretatik begiratuta,
iraungipen bortitzek diseinu eta forma biologiko gailenen iraultza ekarri ohi dute
suntsiketaren eta heriotzaren ondoren (testuinguru horretan, “forma biologiko
gailenak” terminoarekin adierazi nahi dira biziaren historiaren une jakin batean
ugarien ziren eta arrakasta ebolutibo gehien zuten forma biologikoak).

Zenbat biodibertsitate dago?

Dibertsitate genetikoaren inguruko zenbatespenak

Izakien genomaren zein parametrok eman dezake dibertsitate genetikoari
buruzko neurri on bat?

DNA kantitate osoak ez du zertan izan dibertsitate genetikoaren adierazle on bat.
Zergatik? DNAn sekuentzia ugari errepikatuta ageri direlako, beste sekuentzia
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askok, antza, funtziorik ez dutelako eta DNAren beste zati handi batzuek espezie
baten edo talde zabal baten barnean aldaera bakar bat dutelako (homozigosia).

Munduko dibertsitate genetikoa zenbatesteak ezinezkoa dirudi, baina litekeena
da espezie bakoitzaren barneko dibertsitate genetikoa aztertuz hurbilketa
baliagarri bat lortzea.

Jakina denez, espezie bateko banako guztiek gene komun batzuk dituzte, eta
genomaren zati txiki bat aldakorra da. Zati aldakor hori osatzen duten geneek
aldaera desberdinak dituzte (aleloak). Espezie mailako aldakortasun genetiko
horri esker egokitzen da espeziea ingurune aldakorretara: hautespen naturalak
aldaera genetiko batzuk edo beste batzuk dituzten banakoei eragiten die, eta,
horrenbestez, genomaren zati aldakor horiei eragiten die. Hautespen naturalaren
eragin horren ondorioz, espezieak eboluzionatu egiten du.

Beraz, nola zenbatets daiteke espezie baten barneko dibertsitate genetikoa?
Hurbilketa on bat litzateke genomako gene heterozigotoen portzentajea
zenbatestea, hots, kromosoma bakoitzaren bi kopia dituzten izakien (izaki
diploideen) zenbat genek izan ditzaketen aldaera desberdinak aztertzea. Hala,
heterozigosi-portzentajeak lortzen dira, eta horiek ematen dute espezie bati
dagokion aldakortasun genetikoari buruzko informazioa. Talde ugaritako espezie
desberdinen heterozigosi-portzentajeak aztertzean aurkitutako hainbat
portzentajetako batzuk ageri dira 6.2 laukian.

Aurreko laukiko heterozigosi-portzentajeek adierazten dute portzentaje hori
zenbatesteko erabilitako geneen aldakortasun genetikoa altu samarra dela, gene
horien % 10ek, gutxi gorabehera, alelo desberdinak baititu.

Bestalde, laukiko datuen arabera, ornogabeetan portzentaje hori ornodunetan
baino dezente altuagoa da. Ornodunen populazioak zatikatuagoak egon ohi
direnez, elkarrekin ugal daitezkeen banakoen kopurua txikiagoa izaten da, eta
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6.2 laukia. Heterozigosi-portzentajea (%).

Ugaztunak 7 Intsektuak 14

Hegaztiak 7 Krustazeoak 5

Narrastiak 11 Moluskuak 15

Arrainak 5 Beste batzuk 16

Ornodunen batezbestekoa 7 Ornogabeen batezbestekoa 12
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uste da hori dela ornodunen heterozigosi-portzentajea ornogabeena baino
baxuagoa izatearen arrazoia. Izan ere, egoera horrek endogamia-maila altuagoa
izatea dakar, eta, beraz, aldakortasun genetikoa txikiagoa izatea.

Landareen kasuan, heterozigosi-portzentajea oso aldakorra da, 0,07 eta 0,20
bitartekoa. Beraz, landareen heterozigosi-maila animaliena baino pixka bat handiagoa
da. Banaketa geografiko zabalagoa duten landare taldeek eta polena haize bidez
barreiatzen dutenek izan ohi dituzte heterozigosi-portzentaje handienak.

Azaldutako guztiaz gainera, gogoan hartu behar da izakien arteko aldeak eta
dibertsitate genetikoa ez dituela soilik aldaera bat baino gehiago dituzten geneen
proportzioak azaltzen. Izan ere, horrez gainera, gogoan hartu behar da dauden
geneak zenbat modutan espresa daitezkeen. Gene berdinak modu desberdinetan
espresatzea eragin dezaketen hainbat faktore daude, hala nola gene horien
espresioa erregulatzen duten guneen arteko aldeak, DNA zatiak gehitzearen edo
galtzearen ondorioz sortutakoak, eta abar.

Gaur egun jakina da etnien artean hautematen diren zenbait alde gene berberak
hainbat modutan espresatzearen ondorioz sortzen direla. Filadelfian dagoen
Pennsylvaniako Unibertsitateko Richard Spielman-ek, Vivian Cheung-ek eta haien
taldeak zelula-lerro jakin batean adierazten diren 4.191 gene aztertu zituzten
txinatarretan, japoniarretan eta kaukasiarretan. Hiru talde etniko horietan gene
horietako bakoitza zein neurritan zegoen aktibo aztertu zuten. Emaitzek adierazi
zuten japoniarretan eta asiarretan gene horiek oso antzera espresatzen zirela,
eta asiarretan eta kaukasiarretan, berriz, aztertutako geneen % 25 oso modu
desberdinean espresatzen zela zelula-lerro jakin horretan. Spielmanek, Cheungek
eta haien taldeak uste dute gertaera hori gene horiengandik gertu dauden
DNAren zati erregulatzaileen arteko aldeekin erlazionatua egon daitekeela.
Etnien arteko alde batzuen erantzule den gertaera horren berri izatea lagungarria
izan daiteke, besteak beste, gaixotasun batzuek zergatik eragiten dieten gehiago
etnia jakin batzuei ulertzeko (adibidez, fibrosi kistikoak zergatik eragiten dien
gehiago kaukasiarrei, Tay-Sachs gaixotasuna zergatik den ugariagoa askenazi
juduen, Kanadako frantsesen eta beste zenbait talderen artean, eta abar).

Dibertsitate intraespezifikoari dagokionez…

Dibertsitate intraespezifikoari buruz dugun informazio ia bakarra abereei eta
nekazaritzako landareei buruzkoa denez, esan daiteke gaur egun ez dagoela
mundu mailako dibertsitate intraespezifikoari buruzko zenbatespenik.

117

BIODIBERTSITATEA

06_BiodibertsitateaPC.qxp  06/02/2008  13:11  PÆgina 117



Dibertsitate espezifikoari buruzko zenbatespenak

Dibertsitate espezifikoaren zenbatespenek diote Lurrean, gaur egun, 4-30 milioi
espezie daudela; biodibertsitate espezifikoaren benetako balioa 14 milioi espezie
ingurukoa izatea espero da, 2001. urteko datuen arabera.

6.3 laukian jaso dira Nazio Batuen Ingurumenerako Programak 1995. urtean
plazaratu zituen bizidun talde nagusien deskribatutako eta zenbatetsitako
espezie kopuruen datuak.

6.3 laukia

Beraz, lauki horren arabera, 1995. urtean oraindik ez genituen ezagutzen espezie
kopuru osoaren % 13. Gaur egungo egoera oso antzekoa da, baina ez dago
erabateko adostasunik deskribatutako espezie kopuruaren inguruan: Nazio
Batuen Ingurumenerako Programaren arabera, 1.750.000 espezie ezagutzen dira;
E.O. Wilson biologo ospetsuak beste ikertzaile batzuekin batera egindako ikerlan
batean dio 1.400.000 espezie deskribatu direla; eta hirugarren ikerlan baten
arabera, berriz, 15.000.000 espezie ezagutzen dira.
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4 Gutxi ezagutzen diren animalia taldeak, batez ere.

Bizidun taldea Deskribatutako espezie
kopurua

Zenbatetsitako espezie
kopurua

Birusak
Bakterioak
Onddoak
Protozooak
Algak
Landareak
Nematodoak
Krustazeoak
Araknidoak
Intsektuak
Moluskuak
Ornodunak
Beste batzuk4

4.000
4.000

72.000
40.000
40.000

270.000
25.000
40.000
75.000

950.000
70.000
45.000
115.000

400.000
1.000.000
1.500.000

200.000
400.000
320.000
400.000
150.000
750.000

8.000.000
200.000

50.000
250.000

GUZTIRA 1.750.000 13.620.000
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Gainera, adituak batzuetan ez datoz bat organismoak zer kategoria
taxonomikotan sailkatu behar diren erabakitzekoan. Adibidez, zientzialarientzat
berria den izaki bat espezie edo subespezie mailan sailkatu behar den erabaki
behar dutenean arazoak izan ditzakete, batez ere, organismo horiek bakterioak
edo sailkatzeko zailak diren beste izaki motaren bat badira (ugaztunen eta
landareen kasuan, berriz, errazagoa izaten da dagokien kategoria taxonomikoa
finkatzea). Oso bakterio-espezie gutxiri eman zaie izen zientif ikoa, eta
Norvegiako ikerketa batek gramo bat lurzoruan 4.000-5.000 bakterio-espezie
aurkitu zituela gogoan hartuz gero, egiteko dagoen lana ikaragarria dela
ondorioztatzen da. 6.2 laukiko datuek ere ideia hori berori adierazten dute, berez,
1.000.000 bakterio-espezie baitaude zenbatespenen arabera, eta horietatik
4.000 inguru bakarrik baitira ezagunak zientziarentzat.

Datu horiek lagungarriak izan daitezke oraindik ezagutzeko asko dugula
ulertzeko, baina azken aurkikuntzek agerian utzi dute Lurreko biodibertsitatea
espero baino askoz handiagoa izan daitekeela. Adibidez, Itsasoko Biziaren
Errolda izeneko nazioarteko proiektu handiaren barnean egindako ikerlan baten
arabera, ozeanoetako mikrobioen biodibertsitatea uste zena baino askoz
handiagoa da. 2006an argitaratutako emaitza horien arabera, litekeena da
ozeanoko bakterio moten kopurua lehen uste zena baino 10 -100 aldiz handiagoa
izatea. Beraz, orain arte uste bagenuen 500.000 mikroorganismo mota zeudela,
gaur egun uste da litekeena dela kopuru hori 5-10 milioikoa izatea.

Ekosistema-dibertsitateari buruzko zenbatespenak

Gaur egun ez dago mundu mailako adostasunik ekosistemak sailkatzeko jarraitu
beharreko irizpideei buruz. Horren ondorioz, irizpide desberdinen arabera
egindako sailkapenak ditugu, eta horrek zaildu egiten du mundu mailako
ekosistema-dibertsitatea zenbatestea.

Oro har esan daiteke ekosistema handien sailkapenak landarediaren eta
klimaren araberakoak direla nagusiki, eta, beraz, horrela def initutako
dibertsitatea handiagotu egingo dela klima moten kopurua handiagotu ahala.
Latitude batean hainbat altitude daudenean, zenbait klima mota egokitzen
zaizkio latitude horri, eta, beraz, espero da hala neurtutako ekosistema-
dibertsitatea asko handiagotuko dela, besteak beste, ingurune
menditsuetan.
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Ekosistemak eskala xehatuagoan sailkatuz gero, beste faktore batzuk
nagusitzen dira. Horrela egindako sailkapenak f inagoak izaten dira alde
batetik5, baina, beste alde batetik, eremu batean ekosistemak sailkatzeko
erabili den metodologiak askotan ez du balioko beste eremu geografiko batean
erabiltzeko.

Adibide gisa, Morelloren Hego Amerikako ekosistemen sailkapena azalduko
dugu. Sailkapen horrek 24 ekosistema handi edo unitate ekologiko hauek
bereizten ditu Hego Amerikan:

Amazonikoa-Pazifikoa-Dairén
Preamazonikoa eta alisioa
Delta tropikal handiak eta mangladiak
Lur zingiratsu handia eta Mamoréko lautadak
Atlantiko menditarra eta oinaldeko andetarra
Kolonbia-Venezuelako cerradoak eta lautadak
Tepuien sabanak edo Guyanetako goi-lautadak
Caatinga eta Karibe
Austrobrasildarra
Gran Chaco
Puna
Paramoa
Panpak
Basamortua eta kostako basamortuaurrea
Andetar freskoa
Txile erdialdeko arantzadia eta Argentinako panpako mendilerroak
Oihan valdiviarra
Baso mistoak
Delta eta kostako urmael subtropikalak eta epelak
Andeez kanpoko Patagonia
Goi-andetarra
Mendia
Barneko ibai-aintziretako sistemak
Latitude epeletako goi-andetarra

Ekosistema handi horiek osatzen duten sailkapena baliagarria da kontinente-
eskalan erabiltzeko, baina sailkapen horrek finkatzen dituen ekosistema handi
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5 Ekosistema handiak sailkatzean gogoan hartzen ez diren faktoreak kontuan hartzen ditu. Adibidez,
komunitate biologikoen konposizioa
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horietako bakoitzaren barnean ekosistema txikiagoak mugatu daitezke.
Adibidez, aurreko zerrendako lehen ekosistema handiaren, hots, Amazonikoa-
Pazifikoa-Dairén delakoaren, barnean ekosistema hauek bereiz daitezke:

Terra Firmeko oihan garai hostoiraunkorra
Urpean gera daitekeen oihana edo Mata de Igapó
Urpean gera daitekeen ibarreko oihana
Ur-gorputzak eta sarritan urpean geratzen diren lur-eremuak

Oro har esan daiteke ekosistema-dibertsitatea lurraldearen ezaugarri
bereizgarrien araberakoa izan ohi dela. Ezaugarri bereizgarri horiei eragiten
dieten faktoreak klimari, geologiari, morfologiari, biogeografiari eta historiari
dagozkionak izan ohi dira. Baina ez da ahaztu behar horiei guztiei ekosistemen
asaldura-mailak eragiten diela, hots, gizakiak eragindako asaldurak. Ondorioz,
gizakiaren bizileku denbora luzez izan diren lurraldeetan (Europan, adibidez)
beha daitekeen ekosistema-dibertsitate itxuraz handiagoa gehiago zor zaio
gizakiak eragindako aldaketei ekosistemen berezko dibertsitateari baino. Beraz,
oso garrantzitsua da gizakiak eragindako dibertsitatea eta jatorrizko dibertsitate
naturala bereiztea. Izan ere, gizakiak eragindako dibertsitatea jatorrizko
ekosistemen asaldura-maila desberdinetako etapak aldi berean agertzearen
ondorio bat da, eta horrek ez du esan nahi jatorriz lurralde horretan ekosistema
natural desberdinak zeudenik. Hortik ondorioztatzen da ekosistema-
dibertsitate naturala eta gizakiak eragindako ekosistema-dibertsitatea (edo
ekosistema-dibertsitate antropikoa) ekosistema-dibertsitatearen bi kategoria
bereizi direla, eta ahal dela ez direla nahasi behar, nahiz eta zenbaitetan zaila
izan.

Paisaia-dibertsitateari buruzko zenbatespenak

Mundu mailako paisaia-dibertsitatea zenbatesteko, arazo metodologiko asko
dago; baina toki jakin batean metodologia jakin bati jarraiki egin diren
ikerketetatik ondorioztatzen da dibertsitate mota hori galtzen ari dela.

Dibertsitate kulturalari buruzko zenbatespenak

Gizakiaren dibertsitate kulturala giza dibertsitatearekin erlazionatua dago, eta,
beraz, etnia kopuruarekin, etnia bakoitzak berezko kultura izaten baitu. Gai horri
buruzko informazio sakonagoa duzu 8. kapituluan (‘Giza dibertsitatea’).
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Gainerako animalien dibertsitate kulturalari buruzko zenbatespenik eskura izan
ez arren, 2. kapituluan, ‘Ezaugarri komunak’ ataleko ‘Kultura’ azpiatalean,
aurkituko duzu gizakia ez diren gainerako animalien kulturari buruzko
informazioa.

Nola dago banatuta biodibertsitatea?
Biodibertsitatearen banaketak sei erregulartasun hauek ditu:

1- Biodibertsitatea latitudearekin aldatzen da

Biodibertsitateak handiagotzeko joera du ekuatorera gerturatu ahala
(basamortuetan izan ezik; horietan, biodibertsitatea murriztu egiten baita).

Joera hori ikusten da ingurune lehortarrean eta ingurune urtarrean, dibertsitate
espezifikoa alderatzen bada eta alderaketak antzeko ekologia-kondizioetan
egiten badira.

Ekuatoreko koralezko arrezifeak eta oihan tropikal hezeak parekotzat hartzen
dira biodibertsitatearen ikuspegitik.

2- Biodibertsitatea altitudearekin (altuerarekin) aldatzen da, latitudearekin
aldatzeaz gain

Altitude handiko espezie kopurua altitude txikikoa baino txikiagoa izan ohi da.
Leku batean, zenbat eta altitude-tarte handiagoa izan, orduan eta dibertsitate
handiagoa izango da, zenbait altitudetan bizitzera moldatutako izakiak barnean
hartuko baititu. Beraz, leku batek zenbat eta altitude desberdin gehiago izan,
orduan eta dibertsitate handiagoa izango du.

3- Ingurune lehortar oso lehor eta beroetan, bizi-formen aldakortasuna asko
murrizten da

Adibidez, basamortuetan, biodibertsitatea latitude bereko gainerako ingurune
lehortarretan baino baxuagoa izan ohi da. Basamortuetan ur-eskasia egon ohi da,
eta ur falta horrek bizidunei sortzen dien estresak, batetik, ingurune horretako
bizi-formak murriztu arren, bestetik, espezializazioa (endemikotasuna)
bultzatzen du. Beraz, esan daiteke estres hidrikoak mundu mailako
biodibertsitateari ekarpena egiten diola, espezie endemikoak sortzea errazten
duen neurrian.
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4- Oso ingurune aldakorretan, dibertsitate espezifikoa txikia izan ohi da, eta
ingurune egonkorretan, berriz, handiagoa

Espezie gutxi izaten dira oso ingurune aldakorretan bizitzeko gai, eta, beraz,
mota horretako inguruneetan dibertsitate espezifikoa txikia izaten da. Eskuarki,
dibertsitatea igo egiten da aldakortasunak behera egin ahala. Baina beste
muturrean, hots, oso ingurune egonkorretan, lehia oso handia izaten da, eta
biodibertsitatea jaitsi egiten da lehia horren eraginez.

5- Ozeanoko argirik gabeko ingurune sakonak lehorreko basamortuen
parekotzat har daitezke

Ingurune horietan, eskuarki, dibertsitate espezifikoa txikiagoa izaten da argia
duten ingurune ez hain sakonetan baino. Baina salbuespen bat dago, dortsal
ozeanikoetako sumendi-tximiniak dituzten inguruneei dagokiona.

Argia izateaz gain, lehorretik gertu kokatutako ingurune itsastarretan
dibertsitate espezifikoa handiagoa izan ohi da, argia iristeaz gain, itsasertzetik
sedimentuak eta elikagaiak iristen baitira ibaien ura eta kostako ur-isurketa direla
medio.

6- Itsas inguruneetan, etengabeko energia- eta elikagai-iturrien presentziak
biodibertsitatea aberastea dakar

Adibidez, dortsal ozeanikoetako sumendi-tximinien inguruan biodibertsitatea
handia izan ohi da, ingurune horien energia- eta materia-eskuragarritasun
berezien ondorioz. Halaber, zenbait ozeano sakonek guk uste baino
biodibertsitate askoz handiagoa izan dezakete, ozeanoaren azaleko geruzetatik
etengabe erortzen diren elikagaiei esker.

Megadibertsitatea eta gune beroak

Lurreko leku gutxi batzuetan dibertsitate espezifiko izugarria dago kilometro
karratuko, eta, beraz, funtsezkoa da leku megadibertso horietako
biodibertsitatea kontserbatzea. Hala ere, adituek azpimarratzen dute
biodibertsitatea galtzearen arazoari aurre egiteko ezinbestekoa dela mundu
mailako biodibertsitatea ahalik eta gehien kontserbatzea, eta, beraz,
lehentasunak f inkatzea beharrezkoa izan arren, ez dela ahaztu behar
megadibertsitaterik ez duten lekuetako biodibertsitatea kontserbatzeaz.
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Adituek diote Lurreko 200 herrialdeetatik 17tan (kosta dutenen 200 itsas milia
barnean hartuta) dagoela munduko osoko biodibertsitatearen % 60-70. Herrialde
horietako batzuk handiak dira (Brasil eta Australia, esaterako), baina beste
batzuk erlatiboki txikiak dira (adibidez, Ekuador, Filipinak eta Madagaskar).

Conservation International erakundeak 25 gune bero identifikatu ditu Lurrean.
Gune batek hiru baldintza hauek bete behar ditu gune bero gisa identifikatzeko:
dibertsitate espezifiko handia eta endemismoen proportzio altua izatea, eta
endemismo horiek guztiak biodibertsitate-galerak mehatxatuta egotea
(endemismo deritzo toki batean soilik ageri den espezieari). Ikusi munduko 25
gune beroen zerrenda 6.4 laukian. Ikusi, orobat, gune horien kokapena eta
tamaina 6.2 irudian.

Datu horien arabera, Lurraren azaleraren % 1,4 besterik hartzen ez duten 25
lekutan (non jatorrizko azaleraren % 12,2 soilik kontserbatu baita bere horretan)
133.000 landare-espezie endemiko baino gehiago eta 9.600 ornodun-espezie
endemiko baino gehiago (ornodun-espezie kopuru osoaren % 35 inguru) ageri
dira. Esan bezala, espezie horiek endemikoak dira, eta horrek esan nahi du gune
horietako bakar batean ageri direla.
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6.2 irudia. Biodibertsitatearen 25 gune beroak.
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Esan beharra dago gune bero horien azalera osoaren % 37,7 soilik dagoela
babestuta, eta gune horietako jatorrizko landarediaren % 87,8 inguru galdu dela
dagoeneko.

Gune bero horiek landare loredunetan eta ornodunetan oinarrituta definitu dira.
Beraz, zenbateraino orokortu daitezke lan horretatik ateratako ondorioak?
Galdera horri erantzuteko, gogoan hartu behar dugu munduko espezieen % 10
baino ez dugula ezagutzen, eta espezie mailan ondoen ezagutzen ditugun
organismo taldeak landareena eta ornodunena direla. Ezinezkoa da, gaur egun,
Lurreko dibertsitate espezifiko osoari buruzko datuak eskura izatea. Beraz,
zenbatespenak ahalik eta modurik fidagarrienean egitea beste irtenbiderik ez
dago; eta zenbatespena egiteko erabilitako organismo taldeak zenbat eta hobeto
ezagutu, orduan eta handiagoa izango da fidagarritasun hori. Bestalde, lan hori
egiteko erabili diren organismo taldeek banaketa zabala dute, eta horrek ere
ekarpen garrantzitsua egiten dio lan horren fidagarritasunari.

Azterketa horren beste muga bat da lehorrean baino ez dela egin, baina gaur
egun ozeanoari dagokion txostena ari dira prestatzen.

Non da handiagoa biodibertsitatea, ozeanoan edo lehorrean?

Ozeanoek Lurraren azalaren % 71 inguru hartzen dute, baina non ageri da
biodibertsitaterik handiena, ozeanoan edo lurrean?

Dibertsitate espezifikoari begiratuz gero, ondorioztatuko dugu lehorraldea
ozeanoak baino askoz dibertsoagoa dela. Baina taxoietan gora egin ahala,
egoera aldatu egiten da, ozeanoan bizi diren animalia moten kopurua lehorrean
bizi direnen bikoitza baita.

Nola azaldu lehorraldearen eta ozeanoen arteko desberdintasun nabarmen
horiek? Hasierako dibertsifikazio ebolutiboa itsas ingurunean gertatu zen, eta
dibertsifikazio haren ondorioz sortu ziren organismo talde handiak. Ondoren,
espezie batzuek lehorraldea hartu zuten, eta hango mikroinguruneak ugariak eta
askotarikoak zirenez, lurrean bigarren dibertsifikazio-prozesu bat gertatu zen.

Biodibertsitatearen egungo egoera
Gaur egun biodibertsitate-galera oso abiadura bizian ari da gertatzen.
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Biodibertsitate genetikoaren egoera

Espezie jakin bateko populazioa banako gutxi batzuk izatera iristen denean edo
espezie horren tokiko populazio asko (batzuetan subespezieak izan
daitezkeenak) desagertzen direnean, espezie horren aldakortasun genetikoa
galtzen da. Galera horrek espeziearen moldatzeko gaitasuna murriztuko du, eta,
horren ondorioz, espezie horrek iraungitzeko aukera gehiago izango du.
Tamalez, egoera horiek ohikoak dira gaur egun hainbat espezieren kasuan.

Biodibertsitate espezifikoaren egoera

Zenbatespenen arabera, espezieen gaur egungo iraungitze-abiadura Lurraren
historian gertatu izan diren iraungipen bortitzei dagokiena baino handiagoa da.
Azken 400 urteetan gertatutako iraungipenak kontuan hartuz eta gaur egun
‘arrisku kritikoan’ daudela pentsatzen den hegazti- eta ugaztun-espezieak
hurrengo 50 urteetan iraungi egingo direla suposatuz (adituen ustez, hori
gertatzeko aukera handia da), gaur egungo iraungitze-tasa biodibertsitatearen
oreka-egoerei dagokiena baino 1.300- 2.500 aldiz handiagoa litzateke.
Zenbatespen horiek hegazti- eta ugaztun-espezieei dagozkien datuetatik
abiatuta egin dira, talde horiek direlako aztertuenak iraungitze-arriskuaren
ikuspegitik, eta, beraz, uste delako talde horiei buruzko datuek ematen dutela
hurbilketarik onena.

Halaber, zientzialariek iragarri dute gizateriaren portaera azkar aldatzen ez bada
egoerak okerrera egingo duela. Kasu horretan, gerta liteke hurrengo 25 urteetan
iraungipenak espezie tropikalen % 2-25i eragitea (datu horren marjina handia da,
batetik, gaur egun ekosistema tropikalen dibertsitate espezifikoaren datuak
zehatzak ez direlako, eta, bestetik, zenbatespen hori egiteko erabilitako
iragarpen-eredua ez delako bakarra izan). Gainera, gerta liteke 200-300 urteko
epean ugaztun- eta hegazti-espezieen % 50 iraungitzea, eta iraungipen-erritmoa
biodibertsitatearen oreka-egoerari dagokiona baino 1.000-10.000 aldiz
handiagoa izatea.

Ekosistema-dibertsitatearen egoera

Ekosistema-dibertsitateari dagokionez, konplexutasun, heldutasun eta
biodibertsitate handiena dituzten ekosistemak ari dira jasaten kalte gehien:
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ekosistema lurtarren kasuan, baso primarioak, eta ekosistema urtarren kasuan,
koralezko arrezifeak.

Lurreko baso primarioen jatorrizko azaleraren % 40-50 desagertu egin da,
gizakiaren jardueraren ondorioz. Baso mota horietatik gaur egun geratzen den
azaleraren % 60 oso kaltetuta dago, gizakiaren eraginez.

Bestalde, nahiz eta oihan tropikalek lehorreko azaleraren % 6 soilik hartzen
duten, haietan dago Lurreko biodibertsitatearen erdia gutxienez (intsektuen
taldeari dagokionez, munduko intsektu guztien % 65-99 bizi da han,
zenbatespenen arabera). Baina ekosistema horiek abiadura ikaragarrian ari dira
suntsitzen, munduan soiltzen ditugun basoen % 90 oihan tropikalak baitira.

Koralezko arrezifeek ozeanoaren azalera osoaren % 0,3 hartzen dute soilik,
ekosistema horien klima- eta sakonera-kondizioak oso zehatzak baitira (ikusi 6.3
irudia). Beraz, arrezife horiek hartzen duten azalera oso txikia da erlatiboki, baina
haietan bizi da ozeanoko espezie ezagunen % 25, eta, orobat, ur gaziko arrainen
% 65. Ekosistema horiek kalte handiak jasaten ari dira, klima-aldaketaren ondorioz
ozeanoaren tenperatura handiagotzeak korala zuritzea baitakar. Koral deritzogun
izakiak barnean hartzen ditu polipoa (ornogabe bat da, zehazki antozooen taldeko
knidario bat) eta haren barneko alga mota bat, zooxantela izenekoa. Zooxantelak
argi- eta tenperatura-kondizio jakin batzuk behar ditu fotosintesia egiteko, eta
polipoak algak fotosintesi bidez ekoitzitako konposatuak behar ditu, hein handi
batean. Bi izaki horiek sinbiosian bizi dira; baina tenperatura- eta argitasun-
kondizio egokiak betetzen ez direnean, korala hil egiten da. Korala zuritzen da
tenperatura igotzearen ondorioz alga polipotik ateratzen delako, eta zuritze-
prozesu horrek korala hiltzea dakar, polipoa ez baita gai algak fotosintesi bidez
sintetizatutako konposatuen ekarpenik gabe bizitzeko.
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Zergatik dago biodibertsitatea egoera horretan?

Ekosistemak suntsitzea, degradatzea eta zatitzea

Jatorrizko ekosistema murriztearen eta espezieak galtzearen arteko erlazioa
estua da, baina erlazio hori ez da lineala: ekosistema baten azalera murrizten
hasten denean, espezie-galera ez da nabarmena; baina, oro har, esan daiteke
jatorrizko azaleraren % 60-70 murriztu denean suntsiketa bortitzak gertatzen
direla.

Esan daiteke gizakiak ekosistemak suntsitu, degradatu eta zatitu izana dela
biodibertsitatearen gaur eguneko egoeraren erantzule nagusia, gaur egun
iraungitze-arriskuan dauden espezieen % 50-75 arrazoi horiengatik baitaude
egoera horretan.

Ekosistemetan espezie arrotzak sartzea

Ekosistema batean espezie berri bat sartzeak ekosistema horretako espezieen
eta espezie arrotzaren arteko elkarreragina dakar, eta, horrekin batera, jatorrizko
espezieen arteko erlazioei dagokienez aldaketa garrantzitsuak gertatzea.
Zenbait kasutan, aldaketa horien ondorioz, tokiko espezie bat edo gehiago
iraungi daitezke; beste kasu batzuetan, berriz, espezie arrotza ez da bideragarria
izango habitat berri horretan, eta, horren ondorioz, handik desagertu egingo da.

Espezie arrotzak ekosistemari neurri batean edo bestean eragingo dio, faktore
hauen arabera: ekosistemara iritsitako espezie arrotzeko banako kopurua,
ekosistema horretako biozenosia zer neurritan zegoen bakartua aurretik, espezie
arrotzaren ugaltze-ahalmena, oportunismoa eta ekosistema ustiatzeko modua,
ekosistemaren tamaina eta egitura eta abar. Horregatik izan ohi dira eraginak
handiagoak ekosistema txiki eta bakartuetan (uharteetan edo kontinente
barneko ingurune zatikatuetan, esaterako) kontinente baten barneko
ekosistema handi batean baino.

Espezie arrotzak noizean behin bakarrik iristen dira ekosistemetara beren kabuz,
eta, beraz, ez diete ekosistema horien orekari modu esanguratsuan eragiten.
Baina gizakiak duela mende gutxi eskuratutako garraiatze-ahalmenaren
ondorioz, espezie arrotzak berez baino abiadura askoz handiagoaz sartu dira
ekosistemetara, gizakiak hala nahi izanda edo behar adina ardura hartu ez
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izanaren ondorioz. Beraz, zenbait kasutan, ekosistema horien biodibertsitateak
kalte handiak jasan ditu.

Gertaera hori munduko biodibertsitate-galeraren bigarren arrazoitzat hartu ohi
den arren, ekosistema txikien edota bakartuen kasuan, biodibertsitate-galeraren
arrazoi nagusia izan ohi da (aintziretan eta uharteetan, esaterako).

Espezieak neurriz kanpo ustiatzea

Gizakiak espezie batzuk neurriz kanpo ustiatzen ditu, ehiza eta arrantza bidez
eta, orobat, basoak ustiatuz.

Gehienetan, espezie bat iraungitzera daramaten arrazoiak bat baino gehiago
izaten dira. Hala ere, oro har esan daiteke mundu mailan iraungita dauden
espezieen zerrendetan ageri diren espezie gehienak iraungi izanaren lehen edo
bigarren arrazoia dela gizakiak neurriz kanpo ustiatu izana, eta iraungitze bidean
edo iraungita dauden espezie ezezagunen kasuan, berriz, espezie horiek
iraungitzea eragiten duten arrazoi nagusiak beren habitatak asaldatu izanaren
ondorio direla.

Klima-aldaketa

Klima-aldaketak, orobat, eragin handia izan dezake biodibertsitate-galeraren
gain, ekosistemetan eragin oso azkarrak eta bortitzak izan baititzake.
Dagoeneko nabarmentzen ari gara klima-aldaketaren eraginak (basamortutzea,
itsas maila igotzea, koralezko arrezifeak zuritzea…). Zer gertatuko da
etorkizunean?

Biodibertsitatearen balioa gizakiarentzat
Biodibertsitateak gizakiarentzat duen balioa itzela da, inolako zalantzarik gabe:

– Biodibertsitatea ustiatzeak onura ekonomiko ugari ekartzen dizkio
gizakiari, naturatik baliagai bat hartuz eta zuzenean erabiliz edo baliagai
bizietatik atera daitezkeen onurak eskuratuz. Naturatik zuzenean hartzen
diren baliagaiak eraikitzeko, elikatzeko eta abar erabiltzen dira. Baliagai
bizietatik atera daitezkeen onuren adibide gisa hainbat gaixotasunen aurka
eraginkorrak diren substantziak aipa ditzakegu, besteak beste. Baliagai
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bizietatik atera daitezkeen onura ezagunen kopurua gero eta handiagoa
da, ikerketek aurrera egin ahala.

– Biodibertsitatea ez ustiatzeak ere balio handia izan dezake:
• Ekonomiaren ikuspegitik, biodibertsitatea kontserbatuz oraindik

ezagunak ez diren erabilerak etorkizunean eskuragarri izatea
ahalbidetzen delako, eta, horren ondorioz, gizakiak orain atera ezin
duen etekin hori etorkizunean atera ahal izatea.

• Giza kulturaren eta nortasunaren ikuspegitik, hain erraz balioetsi ezin
diren alderdi garrantzitsuak mantentzea ahalbidetzen duelako.
Adibidez, tokiko komunitate askorentzat biodibertsitatearen osagaiek
kulturaren, mitologiaren, erlijioaren eta abarren ikuspegitik duten balio
handia, edota pertsona askorentzat biodibertsitatea kontserbatzeak
etikaren aldetik duen garrantzia handia.

– Ekologia-zerbitzuak:

Gizakiak bizitzeko eta bizirik irauteko ezinbesteko dituen faktoreak
eskuragarri ditu biodibertsitatearen funtzionamenduari esker.
Biodibertsitateak zenbait ekologia-zerbitzu ematen dizkio gizakiari, eta
horiek ezinbestekoak dira gizakiak bizirik iraun dezan. Beraz, ezinezkoa da
zerbitzu horien balio gorena ekonomikoki balioestea.

Biodibertsitatearen ekologia-zerbitzuek, esaterako, mundu mailako klima
erregulatzen dute, izakien fotosintesi- eta arnasketa-jarduerek nabarmen
eragiten baitiote Lurreko klimari. Zerbitzu horiek, orobat, lurzoruen
sorrera eta hegien egonkortasuna erregulatzen dituzte, uholdeak
kontrolatzen dituzte, itsasertza babesten dute, ekosistemen
emankortasuna bermatzen dute, paisaiak sortzen dituzte, uraren
zikloaren funtzionamendua bermatzen dute, eta abar.

Baina horrez guztiaz gainera, ekosistemek egonkortasun funtzionala dute,
hots, ingurunearen aldaketen aurrean erreakzionatzeko gaitasuna dute,
eta aldaketei aurre egiteko gaitasuna. Ekosistemen ‘erresilientzia’ horrek
aseguru-balioa du gizakiarentzat, eta ekosistemen erresilientzia galtzeak
ekar ditzakeen ondorioak latzak izan daitezke benetan.

Aurreko guztia lotuz, uler daiteke zergatik adierazi zuen 2006an Elikadura
eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundeak (FAOk) biodibertsitate-
galerak Nazio Batuen Erakundearen Milurtekoaren Garapen Helburuak
erdiestea zaildu dezakeela (helburu horiek erronka batzuk hartzen dituzte
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barnean, besteak beste, munduan gosea eta muturreko pobrezia jasaten
dituzten pertsonen kopurua murriztea).

– Arrazoi etikoa:

Aipatutako arrazoiez gainera, badaude pertsonak biodibertsitatea zaindu
nahi izatera bultza gaitzaketen beste arrazoi batzuk, etikan eta altruismoan
oinarrituak daudenak.

Izan ere, zenbaitek biodibertsitatea zaindu nahi dute, besteak beste, haien
belaunaldiko eta hurrengo belaunaldietako gizabanakoek biodibertsitateaz
gozatzeko aukera izan dezaten, edota ez dutelako nahi biodibertsitatea
osatzen duten izakiak iraungitzerik, arrazoi etikoak, espiritualak edota
erlijiosoak direla medio.

Zergatik da garrantzitsua biodibertsitatea
kontserbatzea?
Arestian aipatutako guztia gogoan hartuz, eta Ehrlich eta Ehrlich zientzialari
ospetsuek (Standford University-ko irakasleak dira biak) 1981ean plazaratutako
metafora gogoratuz, biosfera espazio-ontzitzat har dezakegu, eta espezieak
haren osagai gisa. Espazio-ontziaren osagaiak desagertzen ari dira etengabe, eta
oraingoz ontzi hori nabigatzeko gai da. Baina ez da ahaztu behar osagai bakoitzak
(espezie bakoitzak) espazio-ontziaren (biosferaren) funtzionamenduari eragiten
diola, eta ez dakigula osagai bat gehiago kentzeak zer unetan ekarriko duen
espazio-ontziak funtzionatzeari uztea.
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Migrazioa animaliei esploratzea eta baliabideak eskuratzea ahalbidetzen
dien energia-inbertsio bat dela esan daiteke. Izan ere, animaliek bizirik
irauteko, beharrezkoa dute baliabideak ahalik eta energia gutxien
erabiliz eskuratzea. Horretarako, leku batetik bestera joan behar izaten
dute, ahalik eta eraginkortasun handienarekin.

Aipatuko zenituzke animalia migratzaile pare bat? Animalia horiek,
migrazio luzeak egiten dituzte? Sarritan, animalia migratzaileez
mintzatzean, gizakion eskalaren ikuspegitik oso migrazio luzeak egiten
dituzten animaliak etortzen zaizkigu burura; baina animalia
migratzaileen taldea askoz zabalagoa da. Kapitulu honetan, talde hori
hobeto ezagutzen lagunduko dizun informazioa aurkituko duzu, baita
portaeraren ekologiaren ikuspegiari buruzko informazioa ere.
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Zenbait animalia migratzaile

Migrazioei buruz hitz egiten denean, baleak, hegazti migratzaileak eta abar
aipatzen dira beti, guretzat oso ikusgarriak diren migrazio oso luzeak egiten
baitituzte. Baina badira hain erraz beha ezin daitezkeen beste izaki txikiago
batzuk, beren tamaina gogoan hartuta izugarrizko migrazioak egiten dituztenak.
Migratzaile trebeak diren izaki bizidun ñimiño horien artean kopepodoak ditugu.
Kopepodoen taldeak zooplanktoneko ornogabe-espezie batzuk hartzen ditu
barnean. Baina aurrera egin aurretik, zer da zooplanktona?

Planktona da ekosistema urtarretan (itsasoan, erreka eta ibaietan, aintziretan...)
uraren azaletik gertu ageri diren izaki bizidunek osatutako taldea. Landare eta
animalia ñimiñoek osatzen dute planktona. Landareek osatutako plankton zatiari
fitoplankton deritzo, eta animaliek osatutakoari, berriz, zooplankton.

Kopepodoak zooplanktoneko krustazeo txiki batzuk dira (200 µm eta 2 mm
arteko tamaina dute). Argitasuna eta iluntasuna bereizteko gai izan arren,
kopepodoek ez dute hiru dimentsioko ikuspenik, eta ur-korronteek leku batetik
bestera eramaten ditu. Kopepodoek itsas zooplanktonaren % 80 inguru osatzen
dute, eta hainbat arrainen elikagai dira.

Kopepodoak ur-korronteari esker lekualdatzen dira, eta, alde horretatik, esan
dezakegu migrazio pasiboa egiten dutela. Baina kopepodoek modu aktiboan ere

136

OAR/National Undersea Research Programme (NURP); National Marine Mammal Lab

07_MigrazioaPC.qxp  06/02/2008  10:45  PÆgina 136



migratzen dute, egunean bi aldiz migrazio bertikalak egiten baitituzte, uraren
sakonera txikiko eskualdetik sakonera handiagoko eskualdera, eta alderantziz.
Hala, harrapariak saihesten dituzte, horiek egunez ur sakonagoetan egoten
baitira eta gauez uraren goiko aldera migratzen baitute, ur-azaletik gertuago
elikatzera. Migrazio horien bidez, halaber, kopepodo-espezie batek beste
kopepodo-espezie batzuekin izan dezakeen lehia ahalik eta gehien murrizten du.
Izan ere, antzeko baliabideak ustiatzen dituzten eta uraren kondizio fisiko-
kimikoei dagozkienez antzeko ‘gustuak’ dituzten espezieen artean lehia
gertatzen da, eta, beraz, espezie horietako bakoitzaren kokapenak beste espezie
baten kokapenari eragiten dio. Horren ondorioz, espezie horiek kokapen
diferentziala izaten dute uraren ardatz bertikalean, eta, hala, beren arteko lehia
ahalik eta txikiena izatea bermatzen da.

Harraparien presentziaz eta lehiaz gain, badago kopepodoen migrazioak azaltzen
dituen beste faktore bat: ugalketa. Izan ere, kopepodo arrek eme bila jarduten
dute, eta egunean 200 litro ur inguru zeharka ditzakete, ugaltzeko bikote bila.
Kopepodo arrek beren gorputzaren luzera bider 100 edo gehiago egin dezakete
igerian segundoko (Thomas Kiørboe, 2.005). Horrek esan nahi du 0,3 mm-ko
kopepodo batek segundoko 30 mm egin ditzakeela (1,70 m-ko altuera duen
pertsona batek segundoko 170 m —hau da, orduko 612 km— egitearen parekoa
litzateke hori).

Kopepodoen migrazioak metro batzuetakoak izaten dira. Distantzia horiek oso
handiak dira zooplanktoneko organismo ñimiño horientzat, eta, beraz, tamaina
handiagoko izakien kilometro askotako migrazioekin aldera daitezke (adibidez,
baleen eta zenbait hegaztiren migrazio luzeekin).

Kopepodoek ez dute taldetan bidaiatzen, bakoitzak bere kasa baizik. Baina
banako bakoitzak portaera indibiduala izan arren, ikusi da espezie jakin bateko
kopepodo-populazio bati talde-erritmo bat egokitzen zaiola; populazioaren zati
baten lekualdatzeari dagokio talde-erritmo hori. Migrazioa erloju biologiko bidez
erregulatua dago. Erloju hori gutxi gorabeherakoa da, eta organismo
migratzaileek noizbehinka doitu behar izaten dute (gizakiok eskumuturreko
erlojuekin egin behar izaten dugun bezala), nagusiki Eguzkiaren erritmoetan
oinarrituta.

Migrazio izugarriak egiten dituzten beste animalia ugari aipa ditzakegu, esate
baterako, gabai iluna eta beste hainbat hegazti, monarka tximeletak, angulak,
izokina, balea… Izaki horien migrazioei buruzko informazioa (adibidez, Animalia
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migratzaileen abenturak liburuan —ikusi ‘Gomendatutako baliabideak’—) erraz
lor daitekeenez, honako kapitulu honetan ez naiz horiek azaltzen luzatuko.

Ohartu zara eskala desberdinetako izaki bizidunek antzeko arazoei antzeko
konponbideak ematen dizkietela?

Migrazioa aztertzeko moduaren bilakaera
Duela hiru hamarkada inguru arte, animalien migrazioak aztertzeaz arduratu den
zientzia etologia izan da nagusiki. Etologiak animalien portaera, oro har, aztertu
izan du, eta, noski, migrazioak barnean hartu izan ditu. Baina hirurogeita
hamargarren hamarkadan, portaeraren ekologia izeneko zientzia sortu zen;
portaeraren ekologiak migrazioak ikuspuntu berritzaile batetik planteatzen ditu,
portaeran, ekologian eta eboluzioan oinarrituta. Esan daiteke portaeraren
ekologia etologia modernoa dela, hots, etologiak portaeraren ekologiari lekua
utzi diola.

Portaeraren ekologiaren ikuspegitik, animalia bat(ek)…

– predisposizio eta memorizatuko esperientzia jakin batzuk ditu,
– hautespen naturalaren emaitza da,
– esperientzia fisikoak eta emozionalak sentitzeko gai da

eta

– inguruneak jarritako edozein arazo konpontzeko gai da.

Horrenbestez, portaeraren ekologiak dio duela hamarkada batzuk uste zenaren
aurka animalia ez dela, inondik inora, kinada eta sena jakin batzuei mekanikoki
erantzuteko gaitasuna besterik ez duten automata, hots, ez dela sentitzeko eta
erabakiak hartzeko gaitasunik gabeko izakia.

Migrazioa portaeraren ekologiaren ikuspegitik

Portaeraren ekologiak dio migrazioa aztertzeko animalia jakin batek bere bizitzan
zehar egin duen bidea (ingelesez, lifetime track) aztertu behar dela. Portaeraren
ekologiaren arabera, ezinbestekoa da, batetik, animalien mugimendu mota
guztiak gogoan hartzea, eta, bestetik, taxonomiaren ikuspuntutik elkarrengandik
urrun dauden animalien artean lifetime track delakoari dagokionez zer
antzekotasun eta zer alde dauden behatzea (taxonomiak organismoak beren
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arteko erlazio naturalen arabera ordenatutako sistema batean sailkatzen ditu).
Izan ere, portaeraren ekologiak dio konparaketa horiek eginez gizakiak eta beste
hainbat animaliak beren bizitzan zehar egindako bideen artean antzekotasun
nabarmenak daudela ikusten dela.

Gaur egun jakina da animalia-espezie askok dituztela kokapen-zentzumen oso
zehatzak, gizakiak barne. Zentzumen horiek ematen diete animalia horiei non
dauden eta nora doazen jakiteko gaitasuna. Portaeraren ekologiaren arabera,
animaliei kokapen-zentzumena izatea ahalbidetzen dien mekanismoetatik
garrantzitsuena esplorazioa da; distantzia laburrak zein luzeak bidaiatzen
dituzten animaliek duten mekanismo bat da esplorazioa.

Bestalde, portaeraren ekologian ohikoa den ikusmoldearen arabera, distantzia
luzeetan zehar migratzen duten animaliek ez dute ezohiko gaitasunik. Izan ere,
portaeraren ekologiaren arabera, nabigazioa (animalia batek leku ezezagunak
igaroz leku ezagun jakin batera joateko erabili ohi duen baliabidea) ez da hartu
behar distantzia luzeak bidaiatzea eskatzen duen migrazioaren osagaitzat,
esplorazioaren osagai gisa baizik.

Portaeraren ekologia
Animalia baten portaerak animalia horren bizirik irauteko eta ugaltzeko aukerei
eragiten die; zehazki nola eragiten dien jakin nahi izanez gero, animaliaren
ekologia1 gogoan hartu behar da. Izan ere, portaera jakin batek edo batzuek
inguruneari hobeto doitzea ahalbidetuko diote animaliari, inguruneak animaliari
eragiten dizkion presio ekologikoen arabera. Beraz, hautespen naturalak
portaera jakin horren edo horien alde egingo du, eta gainerako portaeren aurka.

Animalia jakin baten portaera jakin batek animalia horrek bizirik irauteko
aukerei eta animaliaren ugaltzeko arrakastari nola eragiten dien aztertzen du
portaeraren ekologiak. Esparru horretan egindako zenbait esperimentutatik
ondorioztatzen da animalia desberdinen portaeren arteko aldeak animalia horien
geneen arteko aldeen ondorioz sortuak izan daitezkeela. Hautespen naturalak
banako jakin baten geneak hurrengo belaunaldietara pasatzea errazten duten
portaeren alde egingo du. Beraz, espero da banako bakoitzak bere geneak
hurrengo belaunaldira igarotzea ahalbidetuko duen portaera izatea, ez
espeziearen edo taldearen mesedetan jokatzea. Eboluzioan, ekologia-kondizioen
arabera egingo da portaera mota baten edo beste baten alde.
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Adibide bat: enara arrunten bizitza sexuala, ugaldu aurreko migrazioaren
ondoren

Udaberria eta uda Euskal Herrian igarotzen duten enara arruntak, Hirundo rustica
espeziekoak, Afrikatik etortzen dira kontrapasan2. Enara arruntak animalia
intsektujaleak dira, eta askotan hegan doazela jaten dute. Bestalde, animalia
monogamoak dira, hau da, lehen bikotekidea bizitza osoan zehar mantentzen
dute. Arrek eta emeek ez dute alde handirik itxurari dagokionez; alde
nabarmenena isatsaren kanpoaldeko lumetan dute, arrenak luzeagoak eta
finagoak izan ohi baitira.

Arrak emeak baino lehenago iristen dira kontrapasan. Inoiz ugaldu ez diren arrek
habia eraiki behar izaten dute, eta ondoren bikote bat lortu. Aurreko urtean edo
urteetan ugaldu diren arrek, berriz, beren habia egokitu behar izaten dute,
bikotea iristen denean ahalik eta lehen ugaltzen hasteko.

Enarei ahalik eta lehen ugaltzea komeni zaie; batetik, ugaltze-sasoiaren hasieran
janari gehiago dagoelako eskuragarri, eta, bestetik, zenbat eta lehenago ugaldu
aukera gehiago izango dutelako urte berean txitaldi bat baino gehiago izateko,
hots, bi bikotekideen ugaltze-arrakasta handiagotzeko. Baina martxoaren
amaiera edo apirilaren hasiera aurretik etortzea oso arriskutsua da enara
arrentzat, sasoi horretako tenperatura oraindik hotzak ez baitu bermatzen behar
adina intsektu izango dutenik janaritarako.

Baina ez hori bakarrik. Ar bat zenbat eta erakargarriagoa izan emeentzat, orduan
eta errazago aurkituko du bikotekidea. Badirudi enara emeek bikotekide bat
hautatzeko garaian isatseko alboetako bi lumen luzerari ematen diotela
garrantzia gehien. Presio horri hautespen sexual deritzo, sexu bateko kideak
(kasu honetan emeak) direlako beste sexuko zein banakorekin ugalduko diren
erabakitzen dutenak.

Arrek isatsaren alboetako bi lumak zenbat eta luzeagoak izan orduan eta
azkarrago aurkitzen badute bikotekidea, naturan zergatik mantentzen da luma
horien luzera tarte baten barnean? Hau da, zergatik ez dago naturan luzera-tarte
horren goiko muga gainditzen duten lumak dituen arrik? Luma horiek behar baino
luzeagoak izateak kostu bat dakarrelako. Zenbait arri isatsa artifizialki luzatu
ondoren ikusi da arazoak dituztela elikagaiak behar bezala eskuratzeko. Beraz,
batetik, arrek nekez egingo lukete ugaldu aurreko migrazioa behar bezala
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elikatzeko gai ez balira, eta, bestetik, esperimentalki ikusi da ar horien txita arrek
kalitate txikiagoko lumak eta isats laburragoa izaten dituztela, ziur aski ez
dutelako behar adina elikagai lortzen. Beraz, ezohiko luzerako isatsa duten arrek
bizirik irauteko aukera gutxiago izango lukete, eta ar horien txita arren ugaltze-
arrakasta ohi baino txikiagoa izango litzateke.

Orduan, zergatik nahiago dituzte emeek isatsaren alboetako bi lumak luzeak
dituzten arrak? Danimarkako Anders Pape Møller ikerlariak 1988. eta 1990. urteen
artean egin zituen ikerketek frogatu zuten enara arren isatsaren alboetako lumen
luzera zenbat eta handiagoa izan, orduan eta erresistentzia handiagoa dutela
Ornithonyssus bursa espezieko akaroekiko, hots, enara arrunten parasito
nagusiarekiko. Akaro horiekiko erresistentzia genetikoki transmititzen da, hots,
aita erresistenteen ondorengoak erresistenteak izaten dira.

Akaro horiek odola xurgatzen dute, eta 5-7 eguneko bizi-zikloa dute; enaren
ugaltze-zikloak 8-10 akaro-belaunaldi bizitzeko ematen duenez, habia batean
14.000 akaro sortzera irits daitezke. Hori gertatuko balitz, kumeen biziraupena
arriskuan jarriko litzateke. Horrenbestez, moldaerazko balio nabarmena du enara
emeek akaroekiko erresistenteak diren bikoteak aukeratzeak.

Gomendatutako baliabideak
L1: BAKER, Robin R.: Migration: paths through time and space, Hodder and

Stoughton, Londres [etc.], 1982.
L2: BONTIGUI ESKISABEL, Joseba A.: Baleekin jolasean. Sardako balea edo euskal

balea, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 2002.
L3: KREBS, J.R. eta DAVIES, N.B.: An Introduction to Behavioural Ecology, 3. argit.,

Blackwell Science Ltd., 1993.
L4: LARRAÑAGA, Jon: Hegaztien migrazioak, Elhuyar, Usurbil, 1998.
A1: SARASUA GARMENDIA, Asier: “Gure enarak” in www.zientzia.net, 1995/05/01.
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Zer da arraza? Eta etnia? Bi kontzeptu horien araberako sailkapenek
gizakia taldeetan banantzen dute. Arraza kontzeptuaren arabera
sailkatutako giza taldeak zenbateraino dira desberdin beren artean?
Zertarako balio dezakete horrelako sailkapenek? Nola neur daiteke giza
dibertsitatea? Nola sortu da dibertsitate hori? Zein dira bere osagai
nagusiak, eta nola daude erlazionatuak elkarren artean? Zein da giza
dibertsitatearen etorkizuna?
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Arraza versus etnia
Arraza terminoa giza taldeak beren ezaugarri fisikoen arabera sailkatzeko erabili
izan da. Batzuetan, orobat, arraza kontzeptuaren barnean ezaugarri kognitiboak
eta portaerari dagozkionak sartu izan dira.

Etnia hitza, berriz, giza taldeak beren kulturari dagozkien ezaugarrien arabera
sailkatzeko erabili izan da.

Etniaren araberako sailkapena egiteko erabilitako irizpideek sailkatutako giza
taldeen identitate-erreferentzia izan behar dute. Hori dela eta, etnia terminoak
arraza barnean hartu ohi du, giza talde jakin batek berezkoak dituen ezaugarri
fisikoak talde horren identitatearen osagaietako bat baitira.

Nola azaldu giza dibertsitatea

Gizakion artean aldakortasun handia dago, bai biologiaren ikuspegitik, bai
kulturaren ikuspegitik.

Dibertsitate kulturala azaltzea errazagoa da dibertsitate biologikoa azaltzea
baino. Beraz, zure esku utziko dut dibertsitate kulturala ulertzea.
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Dibertsitate biologikoa, hain zuzen, aldakortasun genetikoak eta inguruneari
zor zaion aldakortasunak sortzen dute. Aldakortasun genetikoa, izenak berak
adierazten duen bezala, geneen ondorioz sortutako banakoen arteko aldeei
dagokie. Inguruneari zor zaion aldakortasunak, berriz, inguruneko faktoreen
ondorioz sortutako banakoen arteko aldeak barnean hartzen ditu; inguruneko
faktore horien artean daude, besteak beste, klima, habitata eta elkarren artean
lehian dauden espezieak. Halaber, gizakion kasuan, kultura da inguruneari zor
zaion aldakortasunaren iturri garrantzitsua.

Adibidez, gaur egun badakigu altuerari, hein batean geneen araberakoa izan
arren, inguruneko faktoreek (elikadurak, gaixotasun infekziosoen maiztasunak
eta abarrek) eragiten diotela.

Beraz, arestian aipatutakoa gogoan hartuz, esan dezakegu “arraza” terminoaren
oinarrian aldakortasun biologikoa dagoela, eta hori geneetan kodetutako
informazioa eta ingurunearen eragina batuz azaldu daiteke.

Arrazaren kontzeptua, biologiaren ikuspegitik
Jatorriz leku desberdinetakoak diren giza taldeek itxura eta ohitura desberdinak
izan ohi dituzte. Uste duzu dibertsitate hori giza talde desberdinen arteko alde
genetiko handiek sortua dela? Hau da, uste duzu arrazen araberako sailkapena
zuzena dela biologiaren ikuspegitik (eta, oro har, zientziaren ikuspegitik), arraza
desberdin gisa sailkatutako giza taldeen arteko alde genetikoetan oinarrituta?

Hona hemen datu eta ideia zientifiko batzuk, kapitulu honetan gomendatutako
baliabideekin batera gaiaren inguruko gogoeta erraztuko dizutenak:

– Aldakortasun genetikoa askoz handiagoa da arraza jakin gisa sailkatutako
giza taldeen barnean giza talde horien artean baino. Izan ere, giza taldeen
barnean giza aldakortasun osoaren % 85 aurkitzen da, ikerketa batzuen
arabera.

– Badirudi gizaki modernoa duela 200.000 urte baino gutxiago sortu zela,
eta, beraz, hautespen naturalak eta jito genetikoak1 ziur asko ezin izan
dituzte beste animalia-espezie zaharragoetan ageri diren bezainbeste
aldaketa genetiko sortu. Gainera, giza historian zehar giza talde edo
azpitalde desberdinetako gizakiak elkarren artean ugaldu dira sarritan,
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hots, fluxu genetiko handia egon da (migrazioak eta abar direla medio).
Horren ondorioz, giza taldeen artean hautespen natural eta jito genetiko
bidez sortutako aldeak murriztu egin dira.

– Gaur egun ikus daitezkeen aldakortasun genetikoaren ereduek giza
migrazioaren eta populazioaren hazkundearen historia islatzen dute.

– Giza taldeen arteko alde genetikoak ingurune desberdinetan gene
desberdinen alde egiten duen hautespenaren ondorioz sortu eta mantendu
dira.

– Gene mota jakin batzuek (gene polimorfikoek, hots, populazio batean
alelo —aldaera— bat baino gehiago dituzten geneek) ezaugarri fisikoen
eta biokimikoen gain duten eragina aztertu izan da arrazaren araberako
sailkapena egiteko, baina balioespenek adierazten dute giza geneen % 75
ez dela mota horretakoa (polimorfikoa).

– Ez dago ezaugarri morfologikoen (adibidez, azalaren pigmentazioaren)
eta portaeraren, ezaugarri kognitiboen edota adimen-kozientearen arteko
erlazio zuzenik.

– Giza taldeen sailkapen bat baino gehiago egin daitezke, sailkatzeko
erabilitako irizpideen arabera. Beraz, justifika daitezke sailkapen horiek
biologiaren ikuspegitik?

– Genetikaren eta giza biologiaren esparruetan egindako aurrerapen
garrantzitsuek frogatzen dute “arraza” terminoak ez duela adierazten
antzekotasun biologikoa gizakien kasuan, eta ez dela “subespezie”
kontzeptuaren baliokidea. Ikusmen bidez identifika daitezkeen ezaugarri
morfologikoetan oinarrituta giza talde bati jarritako izena baino ez da
“arraza”.

Beraz, “arraza” kontzeptua zentzuzko kontzeptu biologiko bat da, edo kultura-
kategoria bat? Hau da, zerk bereizten ditu “arraza” desberdin gisa sailkatutako
giza taldeak, beren geneek ala beren kulturak?

Zertarako aztertu giza dibertsitate biologikoa?
Azaldutakoa gogoan hartuta, badu zentzurik giza dibertsitate biologikoa
aztertzeak giza taldeen araberako sailkapena egiteko? Zertarako izan daiteke
baliagarria giza dibertsitate biologikoa aztertzea?

146

08_Giza dibertsitateaPC.qxp  06/02/2008  13:05  PÆgina 146



Hona hemen ideia batzuk: populazioen arteko kidetasuna ezagutzeko, herrien
historia eta horien bizileku izan diren ekosistemak berreraikitzeko, populazio edo
herri horien garapen-, ugalketa- eta zahartze-ereduak ulertzeko, beren
migrazioak identifikatzeko, gaixotasun jakin baten aurrean duten arrisku
berezia ezagutzeko… Besterik bururatzen zaizu?

Geneak, herriak eta hizkuntzak
Luigi Luca Cavalli-Sforza genetista italiar ospetsuak giza geneen historiaren eta
gene horien geografiari buruzko ikerlan handi bat zuzendu zuen XX. mendearen
amaieran. Ehunka gene mundu mailan aztertu ziren ikerketa horretan; lan horren
emaitzetatik abiatuta, gene horien mapa eraiki zen, eta giza genealogia bat
proposatu zen. Ondoren, genealogia hori eraikitzeko erabilitako geneen mapak
eta genealogia bera giza populazioen beste zenbait daturekin erlazionatu ziren
ikerlan handi horretan, hala nola datu demografikoekin, arkeologikoekin eta
hizkuntzei dagozkienekin. Genetikaren, paleoantropologiaren, arkeologiaren
eta hizkuntzen ikuspegien arabera eraikitako genealogiak bat datozela ikusi
zuten Cavalli-Sforzak eta haren lankideek, eta genealogia horietatik abiatuta
gizakiaren historia berreraiki zuten, duela 100.000 urte inguru Afrikatik irten
zenetik gaur egunera arte. Hala, gaur egun munduan dauden etnien berezitasun
genetikoak, kultura eta hizkuntza nola sortu ziren azaldu zuten Cavalli-Sforzak
eta haren lan-taldeak, giza historian zehar gertatutako geneen, herrien eta
hizkuntzen zenbait migrazio paralelo direla medio.

Geneak eta hizkuntzak

Gaur egun 5.000 hizkuntza inguru hitz egiten dira munduan; hizkuntza horietako
batzuek hiztun asko dituzte, eta beste batzuk, berriz, desagertzear daude, oso
hiztun gutxi baitituzte. Hizkuntza batzuen arteko antzekotasunak nabarmenak
dira, eta, beraz, munduko hizkuntzak taldetan sailka daitezke, haien arteko
antzekotasun-mailan oinarrituta. Irizpide horri jarraituz, Merritt Ruhlen
hizkuntzalari ospetsuak munduko hizkuntzak familiatan sailkatu zituen, eta
hizkuntza-familia horien banaketa geografikoa 8.1. irudiko mapan adierazi zuen.

Dagoeneko ohartuko zinen euskara eta beste lau hizkuntza zenbaki bidez
adieraziak daudela mapa horretan. Bost hizkuntza horiek ‘uharte’ gisa ageri dira
8.1 irudian, ez baitzaie Ruhlenek finkatutako familia horien arteko bat berari ere
egokitzen. Euskara Neolitoa baino lehenagotik dator ziur aski, eta, agian, 
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Cro-Magnon gizakiek duela 25.000 urte inguru eta haien ondorengo ziren lehen
europar modernoek hitz egiten zuten hizkuntzetatik eratorria da. Zenbait
hizkuntzalarik antzekotasunak ikusten dituzte euskararen, kaukasiarraren,
hizkuntza txinotibetarren eta Ipar Amerikako na-dene hizkuntzaren artean.
Bestalde, Vyacheslav Vsevolodovich Ivanov hizkuntzalariaren aburuz, aipatu
berri ditugun hizkuntzek osatutako familiaren barnean sartuko lirateke
sumeriera, etruriera eta dagoeneko desagertu diren beste zenbait hizkuntza.
Ivanovek dio litekeena dela familia handi eta zahar hori Europaren iparralde osora
eta Asiara hedatu izana. Euskara familia horren barnean sartzeak pentsarazten
digu familia horren jatorrian dagoen hizkuntza duela 40.000 urte inguru hitz
egiten zela, gizaki modernoa Europara iritsi zen garaian hain zuzen. 40.000 urte
denbora asko da hizkuntzen eboluzioari dagokionez. Izan ere, azken
hamarkadetan proposatu den hizkuntza-superfamilia baten aldaera bat,
nostratikoa, duela 10.000-20.000 urte sortu zela uste da; superfamilia

8.1 irudia. Hizkuntza-familien banaketa geografikoa, Ruhlenen arabera. (Iturria: CAVALLI-
SFORZA, Luigi Luca: Geneak, herriak eta hizkuntzak, Gaiak, 2004, Donostia).
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nostratikoak, Illich-Svitich hizkuntzalarari errusiarrak eta beste zientzialari
errusiar batzuek (Dolgopolvski, Gamkrelidze, Ivanov eta beste zenbaitek)
deskribatuta bezala, familia indoeuroparra, uralikoa, altaiarra, afroasiarra,
dravida eta kaukasoarra hartzen ditu barnean.

Gizaki modernoaren hizkuntzek egitura komuna dute, eta, beraz, pentsa daiteke
gaur egungo hizkuntzak gizaki modernoa hedatu zen garaian Afrikan hitz egiten
zen edo ziren hizkuntza(eta)tik eratorri direla, hots, Afrika, populazio
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8.2 irudia: Zuhaitz genetikoa eta hizkuntza-familiak. (Iturria: CAVALLI-SFORZA, Luigi Luca: Geneak,
herriak eta hizkuntzak, Gaiak, 2004, Donostia).
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modernoen abiapuntu izateaz gain, hizkuntza modernoen abiapuntu ere izan
zela. Beraz, pentsa daiteke jatorrizko hizkuntza afrikar hori(ek) duela 
70.000-150.000 urte2 hitz egiten z(ir)ela.

Hizkuntza-familien eboluzio-zuhaitza oraindik osatu ez den arren, zuhaitz
genetikoa eta hizkuntzen zuhaitza alderatuz ikusten da antzekotasun ugari
daudela bi zuhaitzen artean (ikusi 8.2 irudia).

Batzuetan, zuhaitzeko hizkuntza-familia bat zuhaitz genetikoaren adar bakar bati
dagokio, hizkuntza horiek hitz egiten dituzten populazioak analisi genetikoan
elkartu egin direlako. Populazio horiek antz genetiko eta etnografiko handia
izaten dute, eta geografikoki oso hurbil egoten dira. Hizkuntza-familia bati
populazio bat baino gehiago dagozkionean, berriz, populazio horiek
elkarrengandik oso gertu egoten dira, eskuarki, zuhaitz genetikoan3. Beraz,
zuhaitz genetikoa eta hizkuntzen zuhaitza elkarren artean erlazionatuz ikusten
da zuhaitz genetikoa hizkuntza-familia baten gutxi gorabeherako sorrera
datatzeko erabil daitekeela. Salbuespenak salbuespen, hizkuntza-familia horien
sorrerarentzat lortutako datak duela 6.000 eta 25.000 urte bitartekoak dira,
familien arabera. Adibidez, badirudi familia indoeuroparra duela 9.000-10.000
urte sortu zela.

Giza dibertsitatearen etorkizuna

Badirudi giza eboluzio biologikoak moteltzeko joera duela, gizakiak indargabetu
egin baititu eboluzioaren indar eragile diren mutazioa, hautespen naturala eta jito
genetikoa, medikuntzaren aurrerakada garrantzitsuak eta populazio-dentsitate
handia direla medio.

Lehen aipatutako eboluzioaren hiru indar eragileek ez bezala, migrazioak eta
fluxu genetikoak indar handia hartu dute gizakiaren kasuan. Litekeena da giza
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2 Lehen zifra (70.000 urte) Afrikatik kanpo egindako gizaki modernoen aurkikuntza arkeologiko
zaharrenentzat f inkatutako gutxieneko data da. Lehen bereizketari buruz —1995ean datu
biologikoak erabiliz (zehazki, DNA mitokondriala aztertuz) — egindako ikerlanek, berriz, goi-muga
(150.000 urte) egiaztatu dute. Afrikatik kanpoko lehen kolonizazioek ez zuten, antza, arrakastarik
izan.

3 Badira arau horren salbuespen batzuk; etiopiarren eta laponiarren kasuak, esaterako (ikus 8.2
irudia). Bi populazio horiek nahaste genetiko berri samarren ondorioz sortu dira; nahastea afrikar-
arabiarra da etiopiarren kasuan, eta europar-siberiarra laponiarren kasuan. Zuhaitz genetikoan,
etiopiarrak eta laponiarrak haien gene gehienen jatorri diren adarretan daude kokatuak, hots,
afrikarrei eta kaukasiarrei dagozkien adarretan, hurrenez hurren. Populazio horiek hizkuntza-
familien adarrean duten kokapena ulertzeko, gogoan hartu behar da nahaste genetikoak arbasoen
bi populazioen proportzioak zehatz-mehatz errepikatzeko joera duen arren, hizkuntzak ez direla
elkarrekin nahasten geneak bezain erraz, eta genetikoki mistoak diren populazioek jatorrizko
populazioen bi hizkuntzetatik bat bakarra mantentzeko joera izaten dutela.
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espeziean aldaketa genetiko handia gertatzea etorkizunean, etnia
desberdinetako banakoak modu konplexuan etengabe nahastea dakarten
migrazioak direla medio. Hala, etnien arteko aldeak murriztea eta banakoen
arteko aldeak handiagotzea espero da; beraz, gizabanakoen arteko
desberdintasun totala ez da aldatuko. Litekeena da gertaera horien ondorioz
arrazakeriarako arrazoi gutxiago egotea etorkizunean; aipatutako aldaketa
genetiko handi horren abantaila bat izango litzateke hori. Gaur egun, talde
etnikoek ugalketa-tasa desberdinak dituztela gogoan hartuta4, lehen azaldutako
guztitik ondorioztatzen da prozesu horretan populazioaren batez bestekoa
aldatu egingo dela. Horren ondorioz, ile horia eta larruazal argia dituzten
banakoen kopuru erlatiboak behera egingo du, esaterako.

Azkenik, giza kulturaren etorkizunari dagokionez, adituen ustez argi dago
garapen mota hori gero eta azkarrago gertatuko dela. Izan ere, komunikazioa da
kulturaren oinarria, eta azken hamarkadetan bizi izan dugun teknologia-eztandak
erakutsi du komunikazioen abiadura eta intentsitatea asko handiagotu
daitezkeela teknologiaren bidez.

Hala ere, pertsonen arteko komunikazioak mugatua izaten jarraitzen du,
hizkuntzek gizarteen arteko hesi iraunkorrak izaten jarraitzen baitute. Hiztun
gutxi dituzten hizkuntza batzuk desagertuko direla eta hizkuntza erabilienak
indartu egingo direla aurreikusten da.

Informazioa hedatzeko…

Cavalli-Sforzaren Geneak, herriak eta hizkuntzak liburuan hedatu ahal izango duzu
orain arte azaldutako ikerlanei buruzko informazioa (ikusi liburu horren
erreferentzia osoa kapitulu honen ‘Gomendatutako baliabideak’ atalean).

Gomendatutako baliabideak
L1: Atlas de la diversidad [dirección científica: Carles Carreras Verdaguer],

Enciclopèdia Catalana, Bartzelona, 2004.
L2: CAVALLI-SFORZA, Luigi Luca: Geneak, herriak eta hizkuntzak, Gaiak, Donostia,

2004.
L3: GOULD, Stephen Jay: La falsa medida del hombre, Drakontos, 2005.
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4 Europarrak egonkorrak edo ia egonkorrak dira demografiaren aldetik, baina industrializatu gabeko
herrialde askotako biztanleria inoiz baino abiadura handiagoan ari da hazten.
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L4: LAUREZA, C.: Razas, racismo y diversidad, Algar, 1998.
L5: LEWONTIN, Richard: La diversidad humana, Labor, Bartzelona, 1984.
A1: BAMSHAD, M. eta OLSON, S.E.: “¿Existen las razas?” in Investigación y Ciencia,

2004ko otsaila, 6-12.
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