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OZONO-ZULOAREN
BARNEAN
Joserra Aizpurua

SARRERA
Hasieran Lurra masa gori bat zela pentsatzen bazen ere, Lurra
osatzen duten materialen azterketak beste posibilitate batzuri ateak
zabaldu dizkie. Honela, Lurraren jatorria orain dela 4.600 milioi urte
gertatu zela ezarri da. Desgasifikazio baten eraginez sortu zen lehen
geruza gaseosoa Lurraren inguruan. Geruza honen osagaiak metanoa,
amoniakoa, hidrogeno sulfuroa, nitrogenoa eta hidrogenoa izan ziren.
Baina eguzkiaren eraginez atmosfera primario hau desagertu egin zen
eta elementu oxidatuak zituen beste geruza bat osatzen joan zen. Gaur
egun dugun atmosferaren antzekoa zen atmosfera hura, hau da, ur-lurruna, karbono (IV) oxidoa, nitrogenoa, sufre (IV) oxidoa eta gas
nobleak zituen. Lurrak zuen tenperaturagatik ur-lurruna likidotu egin
zen eta itsaso zein ozeanoak sortu ziren.
Orain dela 1.800 milioi urteko mineralak analizatuz garai hartako
airean oxigenoa zegoela baiezta daiteke. Urteak igaro ahala oxigeno-maila handituz joan zen eta gaur eguneko kontzentrazioaren %I era
iritsi zenean ozono-geruza sortzen hasi zen. Honela, orain dela 250
milioi urte odol beroko animaliak sortu zirenean, garai hartako
atmosferaren konposizioa gaur egun dagoenaren antzekoa zen. Ikus
ondoko taula
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Konposizioa
x 1020g
(milioirenak)
Nitrogenoa
780900
Oxigenoa
209500
Argona
9300
Karbono(IV) oxidoa 300
Neona
18
Helioa
5'2
Metanoa
l'5
Kriptona
1
Nitrogeno oxidoa
0'5
Hidrogenoa
0'5
Ozonoa
0'4
0'08
Xenona
Gasa

Konposizioa masa totala
(bolumenaren (pisuaren arab.)
arabera)
(milioirenak)
755100
38'648
231500
11'841
12800
0'655
460
0'0233
12'5
0'000636
0'72
0'000037
0'94
0'000043
0'000146
2'9
0'8
0'000040
0'035
0'000002
0'7
0'000035
0'36
0'000018

OZONOAREN EZAUGARRI FISIKO-KIMIKOAK
Ozonoaren formula kimikoa hauxe da: 03. Oxigenoz osaturiko
konposatu kimiko hau eratzeko batez ere bi baldintza behar dira. Alde
batetik, oxigenoa behar da eta bestetik, energia ere behar da.
Chapman izan zen ozonoaren eratze-formula eman zuen lehena:
O + 0 2 ---- 03
Oxigeno monoatomikoa lortzeko bidea oxigeno molekularra
disoziatzea da, baina horretarako energia behar da. Atmosferan
dagoen energiarik handiena eguzkitik datorkiguna da; beraz,
Chapman-ek izpi ultramoreen eragina laborategian frogatu zuen eta
240nm baino luzera txikiagoko izpi ultramoreek oxigeno-molekula
banantzen dutela aurkitu zuen.
Beraz, ozonoa sortzeko oxigenoa eta energia behar dira. Ikus
dezagun Lurran non gertatzen diren aldi berean bi baldintza hauek.
2

Oxigenoaren formazioa landare-kopuruarekiko zuzenki
proportzionala da funtzio klorofilikoaren eraginez. Landaretza
handiena tropikoen artean kokatzen da; hots, Amazonia, Tailandia,
etab. baso zein landaretzarengatik ezagunak dira.
Bestalde, eguzki-argiak gehien jotzen duen lekua ere tropikoen
artean kokatzen da. Beraz, ozono-kantitaterik handiena tropikoen
arteko lurren gainean sortzen dela baiezta daiteke.
Estratosferan sortutako ozonoa Lur osora hedatzen da eta laranja-azala izango balitz bezala inguratzen du. Gas honen dentsitatea
1 '66koa da eta -112°C-ko tenperaturan likidotzen da. Banaketa
bertikalari dagokionez 10. km-tik 50. km-raino hedatzen da eta
kontzentraziorik altuena 20. kilometroaren inguruan gertatzen da.

1. irudia: Dobson: Ozono-maila neurtzeko balio duen
espektrometroaren asmatzailea.
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Naturan existitzen den edozerk, oreka ekologikoan eragina du.
Hala ere, gai batzuk beste batzuek baino garrantzi handiagoa dute.
Ozonoak, eguzkitik datozkigun izpi ultramoreetatik babesten gaitu,
hau da, iragazki baten papera betetzen du. Konkretuki 290 nm baino
uhin-luzera txikiagoko izpi ultramoreak iragazten ditu. Uhin-luzera
hau baino uhin-luzera txikiagoko izpi ultramoreek Lurra joko balute,
ez litzateke bizirik existituko lurrazalean.
Hau ez da ozonoak duen zeregin bakarra; negutegi-efektuan
zerikusirik baldin badu ere, ez da inola ere arestian aipatu zereginaren
garrantzira iristen.

NOIZ ETA NOLA AURKITU ZEN OZONO-ZULOA?
1984eko irailean Greziako Salonika-ko unibertsitateak ozonoari
buruzko nazioarteko sinposiuma antolatu zuen. Bertan ikerlari
japoniar gazte batek, hots, Sigeru Chubachi-k, parte hartu zuen.
Ikerlari hau 1982. urtean japoniarrek Antarktikan duten Syowa
ikerketa-zentruan izan zen. Bere hitzaldian egindako ikerketen berri
eman zuen. Ikerlari honek 1982ko irailean eta urrian neurtutako
ozono-maila aurreko urtetako datuekin alderatu zuen. Alderaketa hau
egin ondoren ozono-mailak izugar •izko jaitsiera izan zuela ikusi zen.
Hala ere, Chubachi-ren hitzak entzun zituzten ikerlariek berehala
aurkitu zuten soluzio logiko bat, hau da, Chubachi-ren aparatuak
aparatu akastunak ziren. Eta honetantxe geratu zen gai hau.
Hilabete batzuk beranduago, 1985eko maiatzean, Nature izeneko
ikerketa-aldizkarian British Antarctic Survey erakundeko Joseph
Farman, Brian Gardiner eta Joseph Shanklin ikerlariek argitaratutako
artikuluan Antarktikan gertatzen ari zen ozono-galeraren berri eman
zuten. Ikerlari hauen arabera, 1984. urtean abuztutik urrira ozono-maila %30 txikiagotu zen. Aurreko urteetan prozesu hau bera gertatu
bazen ere, maila txikiagoan gertatu zen. Zer esanik ez, berri honek
izugarri astindu zituela izkina guztiak.
4

2. iruditt: Antartika

1978. urtearen amaieran NASAk Nimbus-7 deituriko satelitea
espazioratu zuen. Satelite honek ozonoa neurtzeko bi aparatu zituen,
baina gertatzen ari zen ozono-galeraren berririk ez zuen eman.
Ikerlari britainiarrek artikulua argitaratu eta gero, NASAko
arduradunek sateliteak metatutako datu guztiak berraztertzea erabaki
zuten. Azterketa egitean azken urteetako iraileko eta urriko datuak
falta zirela ohartu ziren. Antza denez, datu hauek ordenadorea
programatuta zegoen arauetatik kanpo zeudenez, ordenadoreak berak
baztertu zituen.

ERANTZUKIZUNAREN BILA
1986. urtean Linwood Callis eta Murali Natarajan-ek eguzki-zikloen portaera ez-normalari egotzi zioten ozono-galeraren
erantzukizuna. Izan ere, 1975-1986 epeko eguzki-zikloa azken 250
urtean izandako ziklorik intentsoena izan da, hau da, eguzkiak
normala dena baino iharduera handiagoa izan zuen epealdi horretan.
Teoria honek ez zuen luze iraun, zientzilariek berehala desmuntatu
bait zituzten haren oinarrizko zutabeak.
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Teoria dinamikoak edo azarezkoak ere bazeuden. Lurrikarak
gertatzen dira, sumendiak pizten dira, uholdeak, lehorteak, etab.
Gertaera guzti hauek naturan tarteka-marteka, aurrikusi gabe,
gertatzen dira, baina gero dena normaltasunera itzultzen da. Teoria
honek ez zuen gehiegi iraun, zeren eta ozono-galera 1985, 1986 eta
1987. urteetan progresiboki hasi bait zen; beraz, ez zen inola ere
uneko fenomenoa izan.
Azkenik teoria kimikoa zegoen. Farman eta lagunek bere artikulua
argitaratu zutenean, klorofluoro hidrokarburuak (CFC) izan zitezkeela
egoera honen erantzule aipatu zuten. Hala ere, CFC substantzien
produzitzaileek berehala desmuntatu nahi izan zituzten teoria hauek,
beren interes profesionalak arriskuan gera zitezkeen eta. 1974. urtean
Molina eta Rowland ikerlariek kloro-atomo batek 100.000 ozono-molekula desagerteraz ditzakeela baieztatu zuten. Fenomeno hau
gertatzeko inguru-baldintza bereziak behar dira. Aipatu baldintza
hauek gertatzen al ziren Antarktikan?
Antarktikako estratosferan konposatu kloratuen konposizioa
handiegia zela gauza jakina zen. Hala ere, konposatu kloratu hauek
inerteak zirela, hau da, desagertu arte bere hartan segituko zutela
pentsatzen zen. Baina ozono-galera errealitate bat zenez, 1985. urtetik
aurrera ikerlariak Antarktikako estratosfera aztertzen hasi ziren.
Ozono-galera nagusia estratosferan, ozono-kontzentraziorik
handiena dagoen lekuan gertatzen dela ohartu ziren ikerlariak, hau da,
15 eta 20 km-ko altuera-bitartean. Bestalde, gertaera hau urteko sasoi
konkretu batean besterik ez da gertatzen, irailaren bukaeran eta
urriaren hasieran hain zuzen ere; beste hitz batzutan esanda
Antarktikan negutik udaberrira igarotzen direnean. Sasoi honetan
orain arte ongi ezagutzen ez ziren fenomenoak gertatzen ziren.
Estratosferako tenperaturak oso baxuak izaten dira. Gainera,
altuerarekin ezezik, longitudearekin eta latitudearekin ere aldatzen da
estratosferako tenperatura. Oro har 205° K baino tenperatura
handiagoa dagoela baiezta badaiteke ere, une batzutan tenperatura
aipatu zifra baino txikiagoa izatera iristen da. Eguzki-izpiak, irailaren
6

eta urriaren bitartean, Antarktikan azaltzen hasten direnean,
tenperatura 205° K baino txikiagoa da eta orain dela gutxi arte ongi
ezagutzen ez ziren prozesuak abiarazten dira. Atmosferan dauden
konposatu nitrogenatuek azido nitrikozko lainoak sortzen dituzte.
Eguzki-izpiengatik sortzen diren OH erradikalen laguntzaz katen
erreakzio bati ekiten zaio. Honen ondorioz konposatu halogenatuak
(kloro eta bromo oxidoak) sortzen dira eta zuzen-zuzen eragiten diote
ozonoari.
Erreakzio-katea azaltzea luzea denez, hemen azken mailetan eta
beraz, erreakzio esanguratsuenak baino ez ditugu adieraziko:

CIO

+

+ 03

C10 + 02

0

Cl + 02

Beraz, oxigenoari dagokionez balantzea hauxe da:
0 + 03 02 + 02

Ondorio gisa zera adieraz daiteke: " Kloro-ioiak ozono-molekula
aurkitzen duenean berarekin konbinatzen da, kloro oxidoa eta
oxigeno-molekula sortuz. Ondoren, kloro oxidoa, aurkitzen duen
oxigeno-ioiarekin konbinatzen da, kloro-ioia eta oxigeno-molekula
sortuz. Beraz, kloro-ioia berriro ere aske dago eta beste ozonomolekula batekin elkartzeko prest ere bai". Prozesu zikliko hau
batezbeste 100.000 aldiz errepika daiteke.
Hemen aipatu den ozonoa desagertzeko mekanismoa baieztaturik
dago funtsean, nahiz eta datozen urteetan faktore osagarriak agertu.
Hala ere, bazegoen erantzun beharreko beste galdera bat ere.
Estratosferan aurkitzen ziren konposatu kloratuen jatorria zein zen?
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3. irudia: Ozono-maila neurtzeko sateliteetatik hartutako irudiak.
Gizakiak konposatu halogenatu desberdinak isurtzen ditu
atmosferara. Prozesu industrial ugari bait dago aipatu konposatuak
erabiltzen dituena. Konposatu halogenatuen portaera atmosferan
dexente aldatzen da batetik bestera. Kasurik gehienetan ez dira
estratosferara heltzen eta kloro oxidoak, adibidez, lurrera itzultzen
dira euriaren bidez. Estratosferara heltzen diren konposatu
halogenaturik bakarrenetakoak klorofluoro hidrokarburuak (CFC)
deituriko substantziak dira. CFCak inerteak zirela pentsatzen zen,
baina inerte izatea tenperatura bateraino baino ez dela berriki frogatu
da.

CFC SUBSTANTZIAK

Esan bezala CFC substantziak kloroa eta fluoroa duten
hidrokarburuak dira. Substantzia hauen garapena General Motors-ek
egin zuen Estatu Batuetan 1930. urtearen inguruan. Hala ere, CFC
substantzien erabilera industriala ez zen Bigarren Mundu-Gerra
bukatu arte gertatu. 1945 eta 1974. urteen artean produkzioaren
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hazkundea %13koa izan zen urtero. Hortaz, 1974. urtearen bukaeran
CFC 11 substantziaren produkzioa 370.000 tonakoa izan zen eta CFC
12rena 443.000 tonakoa. Substantzia hauen produkzioaren gailurra
1985. urtearen inguruan gertatu zen 1.150.000 tona inguru produzitu
bait ziren.
Substantzia hauen erabilerari buruzko datuek ere eboluzio bat
gertatu dela adierazten dute. 1970. urtea arte CFCen erabilera nagusia
aerosolen industrian kokatu behar da. Gaur egun beraien erabileraren herena alor honetan kokatu behar da. CFC 11, CFC 12 eta
CFC 22 aerosol-propultsatzaile gisa produktu kosmetikoetan,
farmazeutikoetan, intsektizidetan, laketan, desodoranteetan, etab.etan
aurki ditzakegu.

4. irudia: Aerosolak nonahi erabiltzen dira.

Bigarren erabilera nagusia espuma sintetikoetan, hots,
poliuretanoetan, poliestirenoetan eta polietilenoetan kokatu behar
dugu. Hauetan CFC 11, CFC 12 eta CFC 114 dira substantziarik
erabilienak. Aipatu espumak estalduretan, isolamenduetan eta
automobilgintzan erabiltzen dira.
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Hirugarren, eta azken, aplikazio-multzoa hozketan eta
klimatizazioan kokatzen da. CFC 11, CFC 12, CFC 22, CFC 113 eta
CFC 114 hozteko instalazio handi eta txikietan erabiltzen dira, bai
hozkailuak isolatzeko isolatzaile gisa, baita substantzia hoztaile gisa,
ere hots, freoiak, etab..
Ondoren azaltzen den taulan CFC desberdinen bi ezaugarri
erakusten dira. Batetik, substantzia bakoitzaren batezbesteko bizia eta
bestetik ozonoa kaltetzeko ahalmena adierazten duen indizea azaltzen
dira:

Izena
CFC 11
CFC 12
CFC 113
CFC 114
CFC 115

Bizia (urteetan)

Kaltetze - indizea

70
150
100
300
650

1.0
0.89
0.85
0.79
0.40

Taula honetan azaldu diren substantziak gehien erabiltzen direnak
dira. Eta horien artean CFC 11 eta 12ak produkzio osoaren %80
osatzen dute; kalterik handiena ere, beraiek eragiten dute. Beraz, CFC
substantzien batezbesteko bizia 100 urtekoa dela esatea ez dago
errealitatetik oso urruti.
Substantzia hauen biziari buruzko datuak ematea oso
garrantzitsua da Antarktikan gertatzen den fenomenoa ulertu
ahal izateko. CFCak atmosferara isurtzen direnean estratosferara
heltzeko 20 urte inguru behar dutela estimatzen da. Estratosferara
heltzen direnean bertan dauden haize-korronteen eraginez Lur
osoko estratosferara hedatzen dira, baita Antarktikara ere.
Orduantxe has daitezke konposatu halogenatuak eragiten.
Arestian emandako datuen arabera, une honetan eragiten ari diren
konposatu halogenatuak orain dela 20-30 urte isuritakoak dira,
beraz 1960-1970 hamarkadan isuritakoak. Kontutan hartzen
badugu produkzioaren gailurra 1980-1990 hamarkadan gertatu
zela, erraz ondorioztatzen da hamarkada honetako isurkina ez
dela oraindik eragiten hasi. Gainera, batezbesteko bizia 100 urtekoa
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denez konposatu halogenatuak eragiten hasitakoan 80 urtean zehar,
gutxi gorabehera, arituko dira ozonoa kaltetzen.
Datu hauek hotz-hotzean hartuz 21. mendea larria izango dela
iragartzen digute, nahiz eta konposatu halogenatuen produkzioa
erabat eten.
Estatu espainiarrean 1988. urtean 50.000 CFC-tona inguru
produzitu zen, horietatik % 80 Zaramillon (Bizkaian) dagoen
Atochem deituriko lantegian produzitu zirelarik.

ANTARKTIKAREN EZAUGARRI BATZU
Orain arte idatzitakoa Lurrako leku geografiko konkretu bati
buruzkoa, hau da, Antarktikari buruzkoa, izan da. Hor bakarrik
gertatu al da fenomeno hau? Zergatik hor bakarrik gertatu da?
Labur besterik ez bada ere, Antarktikako atmosferaren ezaugarriak
ardatzean dago;
ondorioz bertako borraskak eta antizikloiak egoera ziklikoan
aurkitzen dira, hau da, atzo igaro zen borraska edo antizikloia
geroxeago edo bihar igaroko da berriro. Egoera hau poloetan besterik
ez da gertatzen. Esate baterako Euskal Herria zeharkatzen duen
borraskak Italiatik ekialderantz jotzen du gehienetan eta zail izango
da berriro gure gainetik igarotzea. Bestalde, Hego poloa itsasoak
inguratzen du eta honek hormaren papera betetzen du, hau da, Hego
polo eta kontinentearen arteko atmosfera-trukaketa oztopatzen du.
apalki azalduko ditugu. Hego poloa Lurraren

Hego poloan atmosfera oso gutxitan berritzen da. Berritzen den
uneetako bakarrenetakoa negutik udara igarotzean izaten da, ozono-mailaren jaitsiera gertatzen denean hain zuzen ere. Hego poloko
atmosfera erreaktore kimiko bat dela baiezta daiteke dudarik gabe.
Baina, Ipar poloan ez al da gauza bera gertatzen?
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Hego polo eta Ipar poloaren artean diferentzia nagusi bat badago,
hots Hego poloa urez inguraturik dagoen bitartean, Ipar poloak oso
hurbil ditu kontinenteak. Beraz, Ipar poloko atmosfera askoz ere

maizago trukatzen da kontinenteetako atmosferarekin. Hala ere, ezin
da esan Ipar poloan arazorik ez dagoenik, 1990.urtetik aurrera
egindako ozono-neurketek beherantz egin bait dute.

SOLUZIOBIDERIK BA OTE?
Arazoak arazo irabazlerik ere izan da afera honetan, zientzia hain
zuzen ere. Une honetan hotzean gertatzen diren prozesu kimikoak
askoz ere ezagunagoak bait dira orain dela bost urte baino.
Ozono-mailaren jaitsieraz hitzegin dugu orain arte, baina
bizidunontzat larria al da ozono-maila txikiagotzea?
Ozonoaren eginkizun nagusia Lurra izpi ultramoreetatik babestea
da. Izpi ultramoreek Lurrako atmosferara iristen diren bere horretan
Lurra joko balute, bizia ez litzateke posible izango. Ozono-maila
txikiagotzen bada, atmosfera zeharkatzen duen izpi ultramoreen
kopurua handiagoa izango da eta beraz, bizidunongana iristen dena ere
bai. Honen ondorioz azaleko minbiziak haz daitezke, izaki guztiengan
aldaketa genetikoak gerta daitezke, espezie berriak sort daitezke, etab.
Ikusten da, beraz, egoera larri baino larriagoa izan daitekeela.

5. irudia: Lrredurak eta azaleku minbizia ozono-mailaren

jaitsierarenondorio izan daitezke.
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Egoera honen aurrean munduko estaturik gehienak soluzioak aurkitu
nahian abiatu ziren. Nazioarteko lehen akordioa Montreal-en sinatu
zuten parte hartu zuten 55 nazioetatik 27k. Bertan, CFC substantzien
produkzioa gradualki murrizten joan behar zela eta produkzio hau 2000.
urtean 1986. urtean izandakoaren erdia izan behar zuela ezarri zen.
Akordio hau sinatu eta handik bi urtera, hots, 1989. urtean,
sinatutakoa ez zela nahikoa ikusi zen eta produkzio-murrizketaren
prozesua azeleratu beharra gero eta nabariagoa izan zen. Hortaz,
Londres-en eta Helsinki-n egindako batzarretan zenbait estatuk, bere
kabuz, produkzioa erabat etetea erabaki zuen. Estatu hauek, oro har,
estatu aberatsak deiturikoak dira eta bada denbora bat CFCen
substantzia ordezkatzaileen bila ari zirela. Aldiz, hirugarren munduko
zenbait estatuk ezin izan zuen horrelako neurririk hartu, arazo
ekonomikoak zirela medio.
Beraz, soluzioetako bat produkzioa etetea da. Baina, kontutan
hartuz CFC substantzien erabilera gizakian erabat txertaturik dagoela
eta beraz aerosolak, hozkailuak eta estaldurak behar direla, berehala
ondorioztatzen da gure kontsumo-gizartean substantzia
ordezkatzaileak behar direla.
Alor honetan ikerketak berehala egin zuen aurrera eta ondorioak
bapatekoak izan dira. Sustantzia ordezkatzaileak CFC substantzien
familian bertan aurkitu dira eta adibide gisa ondoko taulan azaltzen
dira beraien ezaugarri nagusiak.
Izena
HCFC 22
HCFC 123
HCFC 124
HFC 125
HFC 134a
HCFC 141b
HCFC 142b
HFC 143a
HFC 152a

Bizia (urteetan)
20
2
8
35
20
9
25
50
2
13

Kaltetze-indizea
0.05
0.014
0.02
0
0
0.09
0.053
0
0

Oro har, CFC substantziak hidrogenatu egin direla, batezbesteko
bizia txikiagotu egin dela eta ozonoaren kaltetze-indizea oso

itxaropentsua dela esan daiteke. Baina substantzia hauek ez al dute
atmosferako beste elementurik kaltetuko? Galdera honen erantzuna
datozen hamarkadetan izango dugu.
Beste soluziobidea guregan dago, irakurle. Kontsumoa
esponentzialki hazten ari den gizarte honetan gero eta zailagoa da
behatz batekin konpontzen ez diren gauzak onartzea. Prest al zaude
bizarra mozteko saboia aerosolekoa erabili ordez pastilakoa
(brotxarekin) erabiltzea? edo laka aerosolekoa izan beharrean, eskuz
zanpatzen den botilatxo horietakoa erabiltzea?
Ideia hauek txikikeria hutsa badirudite ere, jarrera kolektiboaren
aitzindari izan daitezke eta beraz, etorkizunean kontsumo izugarri hau
balazta dezakete.
Hala ere, soluzioa aipatu faktore guztien esku geratuko da.
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GEOGRAFIA,
GEOGRAFOAK ETA LURRALDEA.
Gaur egungo egoerari buruz zenbait ohar

Imanol Goikoetxea
SARRERA
Hitzaldi honen mamiari heldu baino lehen, hiru ohartxoren bidez
beste hainbat puntu argituko ditut.
Lehenik, esan dezagun nere lan mundua, nere ogibidea alegia, arlo
honetan (lurralde-analisi eta antolaketan) ez dagoela, baizik eta
kartografiaren inguruan. Hala ere, esperientzia batzu izan ditut alor
honetan, eta profesional mailan ezagutu ditut lurralde-analizatzaile eta
antolatzaile ugari. Ziurrenez, entzule artean ni baino jantziagorik
izango da hemen. Uler itzazue azken hitz hauek ez aitzaki bezala
–saio honen oker hipotetikoen aurrean ipinitako aitzakia– baizik eta
datozen esaldiak ondo eta objektiboki interpretatzeko eskuratzen
duzuen informazio bezala.
Bigarrenik, jakin itzazue hurrengo minutuetan ikusi behar ditugun
gaiak:
- Geografiaren definizioa.
- Geografiaren ibilbidea eta eboluzioa.
- Lurraldearen analisia eta antolaketa.
- Geografia eta geografoaren jokua gai honetan.
Hirugarren eta azkenik, lurraldearen analisi eta antolaketan
profesionari ugari dagoela aipatu behar, eta askotan korporatibismoa
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sortarazten du honek. Nere ustez, korporatibismoa ez da
zentzugabeko umekeria besterik —edota profesional txarren
jarrera bat besteen aurrean—, eta baliogarria dena, gaur egun,
pertsonak duen kapazitatea da, ez bere eskuan daraman presentazio-titulua. Hobe dugu geografo, biologo, geologo edo ekonomilari on
bat, hamaika sasieskribau baino, behintzat ari garen arloan
lan egiteko.
GEOGRAFIAREN DEFINIZIO BATEN BILA
Hitz bitan, inoiz baino hobe esana, Geografia hauxe izango
litzateke: lurraren ikasketa. Definizio hau ahul xamarra denez,
zabalagoa egin dezakegu premisa hauen bidez:
* Lurraren deskripzioa Geografiaren tresna eta ondorioa da, ez
geografia bera.
* Fenomeno desberdinen banaketa edo antolaketa espaziala edota
espazioa da beraz Geografiaren oinarria, baina banaketa espazial
honek puntu hauek kontutan hartzen ditu (aldez aurretik eta
badaezpada ere, determinismoa dekusana hurrengo premisetan,
oker dagoela jakin beza):
- Gizakiaren ihardueraren ondorioak antolaketa honetan.
- Antolamendu honen ondorioak gizakiaren aktibitatearen gain.
- Fenomeno guzti hauen zergatiak.
Premisa hauetatik aurrera sortzen diren lan arloak hain zabalak,
eta desberdinak dira, ezen Geografian sakabanatze izugarria izan bait
da. Eta sakabanatze honetatik geografo askok bilatu eta aurkitu duten
irteera bakarra espezializatzea izan da: biogeografian, urbanismoan,
geomorfologian, etab.etan.
Kasu hauetan, nahiz eta geografoak izan, Geografiaren hastapen
nagusienetariko bat galdu ohi dute: interdisziplinarioa izatea.
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Noski, leku askotatik datorkigu kritika ugari, batez ere
espezializatuta dauden profesionaletatik. Ados gaude, nola ez, ezin
zaiola pertsona bati arlo eta eremu guztietan espezialista bihur dadin
eskatu, ezta gutxiago ere. Baina, bestalde, hitzaldi honi dagozkion
gaietan —lurralde-analisia eta antolaketa— lan egiten dutenei, nahiz
eta bakoitzak bere espezialitatea izan, beste arloetako ezagupen
minimo batzu edukitzea eskatu behar zaie. Gutxienez, lankideek
egiten duten lanak irakurri, ulertu eta interpretatzeko mailan.
Testuinguru honetan ikus dezakegu nolakoa izan den Geografiaren
ibilbidea azken bi mendeotan.

GEOGRAFIAREN IBILBIDEA ETA EBOLUZIOA
Betidanik, eta Aintzinateko geografoen garaietatik, Geografia
botere politiko eta ekonomikoen tresna izan da, hau da, lurraldea
ezagutu eta hortik aurrera probetxatu eta esplotatzeko behar izan ohi
den tresna egokia.
Hau izan zen orain berrehun urte direla sortzen hasi ziren Elkarte
Geografikoen eklosioaren oinarria. 1788. urtean sortu zen
lehenengoa, Londresko African Society hain zuzen, Afrikan azterketa
geografikoak burutzeko eta, noski, lurralde horietatik zer eta nola
probetxatzeko zegoen jakiteko. Hortik aurrera, eta XIX. mendean
barrena, hamaika elkarte sortu ziren, zientifikotasun teorikoaren
guardasolaz estaliak, baina berez lurralde berrien esplotazioa
errazteko antolatutako estrukturak besterik ez zirenak gehienetan.
Hurrengo zerrendan adierazten dira nagusiak (azpimarraturik
daudenak, herrialde, kolonia edo estatu bakoitzeko lehenak dira):
1821 Sociētē Gbgraphique de Paris
1828 Gesselschaft fr Erdkunde (Berlin)
1830 Royal Geographical Society (London)
1831 Bombay
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1836 Francfort
1838 Rio de Janeiro
1839 Cristiania (Norvegia) eta Mexiko
1845 Darmstadt
1851 Haga (Koninjklijk Instituutvon de Taal)
1852 New York
1856 Viena
1858 Geneva
1861 Leipzig
1863 Dresde
1867 Erroma (Societã Geografica italiana)
1869 Mnich
1870 Brena
1872 Budapest (Magyar Rildrajzi Thrsas4)
1873 Halle, Lyon, Amsterdam eta Berna
1874 Bordele
1875 Alkairo
1876 Marseilla, Brussela, Antwerp, Kopenhave eta Madril
1877 Stockholm
1878 Montpellier, Dijon, Valenciennes, St. Gallen eta Oran
1879 Nancy, Milan eta Alger
1880 Donay eta Sidney
1881 Bourg eta San Frantzisko
1882 Toulouse eta Napoli
1883 Florentzia eta Genova
1884 Aaran
1885 Neuchatel eta Adelaide
1888 Washington
1892 Philadelphia
1899 Zurich
Mundu zabala sakonki aztertu eta ezagutu zenean, Elkarte hauek
ahultzen joan ziren, bere funtzioa bete eta ilustrazioaren azken
oihartzunak moteltzen ari zirelarik. Ez Geografia, ordea, honek hasi
bait zuen hortik aurrera beste bide berri bat: akademikoa. Hala,
1900.ean, Liejan eta Ganten sortu zen lehen Geografia Titulua, bi
ziklotan:
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1. zikloa, lizentziatura: fisika, kimika, geologia, mineralogia,
botanika, zoologia, matematika, logika, psikologia, morala,
historia, ekonomia, ekonomia politikoa eta estatistika ikasten
zirelarik.
2. zikloa, doktoregoa: geografia fisikoa (orokorra eta berezia),
geografia matematikoa, botanika, zoologia, geografia politikoa
(orokorra eta berezia), geografia, etnografia, geografiaren
historia eta metodologia.
Erabat eta arras desberdinak dira atzoko eta gaurko geografo
titulua lortzeko eskatzen diren asignaturak, aurrerago ikusiko dugun
bezala.
XX. mendean zehar, Geografiaren arlotik beste hainbat disziplina
bananduko dira, hala nola geologia, ekonomia, injinerutza batzu,
biologia, klimatologia, hirigintza, etabar. Aldi batera, Geografia
aipatu arloak eta galduz joan zen, azkenean Historiarekin bat eginik
amaitu du.
Gaurko geografoaren ikasketak —egile honek egin dituenak
80.eko hamarkadan— laburki aztertuz, gai hauek azaltzen zaizkigu:
1. zikloan, 12 asignatura historiaz eta 3 geografiaz.
2. zikloan, 5 giza geografiaz, 3 geografia fisikoaz eta 2 herrialde-geografiaz.
Guztira, 25 asignaturatatik 13 aritzen dira geografiaz. Hau
hondamena!
Egoera honen aur •ean, geografo izan nahi duenak aukera bakarra
du: ordutegi ofizialetik aparte, milaka ordu inbertitu norberaren
hezkuntza partikularrean. Horregatik dago hain geografo gutxi.
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LURRALDEAREN ANALISIA ETA ANTOLAKETA

Lurraldearen gain edo lurraldearekiko egiten diren ikerketa, analisi
eta aktuazioak gaur egun, bi fase edo mailatan bereiz ditzakegu.
Lehenik, eta mekanismo guztia martxan ipini baino lehen,
lurraldeak honako hau eskatzen du: analisi zehatza. Analisi hau
hainbat teknikari desberdinen eskutik dator, administrazioak
kontrataturik gehienetan.
Teknikari hauen lana, azken finean, lurraldeaz diagnostiko bat egitea
da, eta hau lortzeko bi alor nagusitan egingo dute bere ikerketa-lana:
inguru fisikoa eta giza inguruari dagozkien gaietan. Bi alor hauen
ebaluaketa egin ondoren, diagnostikoa erabaki behar da (ikus I. taula).
Diagnostikoarekin, teknikariek administrazioarengana —edo
aktuazio zehatz bat burutu behar duen organismoarengana— bidaltzen
dute lortutako informazio guztia sintetikoki adierazita. Azkenik,
erabaki politiko bat hartzen da eta antolaketa mailan sartzen gara.
Azken maila honen faseak hiru dira nagusiki: a) aktuazioaren
definizioa; b) aktuazioa burutzeari ekin baino lehen corpus legala eta
beste motako azpiegiturak sor, eta c) aktuazioa egin eta gero, denboran,
zehar betetzea zaindu eta behar diren gauzak aldatu (Ikus II. Taula)
GEOGRAFIA ETA GEOGRAFOAREN JOKUA GAI HONETAN
Orain arte ikusi ditugun gaiak birpasatuz, bi gauza ikusi ditugu.
Alde batetik, geografoak gaur egun ez duela behar bezalako
hezkuntza bat, zientzietako –ez esateagatik uler ez dadin:
zenbakietako– gaiez ezaguera eskasa du. Arazo hau konpontzeko
irtenbide bakarra geografoak berak du bere esku: ezaguerak ugaritu
eskola-programetik eta eskola-orduetatik aparte.
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LURRALDEAREN ANALISIA
(Teknikarien eskutik)

A/ INGURU FISIKOA:

B/ GIZA INGURUA:

Kokapena
- Klimatologia
- Geologia
- Hidrologia eta hidrogeologia
- Geomorfologia
- Edafologia
- Fauna
- Flora
- Landaretza
- Paisajea

►

Demografia
- Lurraren erabilpenak: * nekazal eta
landa arloan
* hiri arloan
- Azpiegiturak
- Ondarea

C/DIAGNOSTIKOA:

- Helburuen sailkapenak
- Alternatibak, aukerak eta jokabideak
- Guzti hauen ebaluaketa

I. taula: Lurraldearen analisiaren faseen eskema: inguru fisikoa eta
giza inguruaren azterketekin, diagnostikoaren txostena
erabakitzen da. Datu hauekin, administrazioak azken faseari
ekiten dio, Lurraldearen antolaketari hain zuen.
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LURRALDEAREN ANTOLAKETA
(Administrazioak)

A/ TEKNIKARIEN TXOSTENAK INTERPRETATU
(Honetarako gaitasuna duten pertsonak behar dira)
B/ ANTOLAKETA EDO PLANGINTZAREN ESKALA
- Arau sorosgarriak edo subsidiarioak.
- Plangintza partzialak, bereziak edo orokorrak
- Beste mailako plangintzak: * puntualak
* probintzialak
* probintziartekoak
* estatu mailakoak
* nazioartekoak
C/ LEGEGINTZA
D/ AKTUAZIOAK BURUTU
E/ ONDORENGOAK: - Proposatutako plangintzaren betetzea zaindu
- Denbora eta koiuntura igaro ahala, plangintza eta
legeak aldatu

HARREMANEN ESKEMA

► Administrazioak

Administrazioari

Gizartearen
eskaintzak

Gizartearen
eskaerak

II. taula: Lurraldearen antolaketak eskatzen dituen fase eta eremu
desberdinak.
Azpialdean, administrazioak eta gizarteak burutzen
dituzten harremanen eskema.
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Bestetik, nabaria da lurraldearen analisian batez ere, eta honen
antolaketan ere bai, hamaika profesional behar direla. Zoritxarrez,
azken urteotan analisia eta plangintzaren erantzukizuna bizpahiru
profesioren gain —eta esku— izan da.
Hau irakurrita, galdera berehala sortzen da: zein da geografoaren jokua hemen? Gure ustez, ez da hau planteamendu ona.
Badirudi langabezian amorraturik dagoen geografo gizarajoa
indarrez eta sargailu baten bidez lanpostu batean ezarri nahi
dugula. Edota Geografiaren duintasunaren eske gabiltzala, eta
duintasun honen karneta lurraldearen analisien arloan lan eginez
lortzen dela.
Ez da hau, ba, gure planteamendua, eta beraz egin beharreko
galdera zeharo desberdina izango litzateke, alegia: zer probetxa
dezake lan-alor honek Geografiaz?, edo pertsonen mailara jaitsiz, zer
eskain dezakete geografoek?
Ez da gauza erraza nere ikaskideen bozeramaile jokatzea gai
iristagarri honetan. Garai batean, modak aginduta ziurrenik,
Geografia sintesi-zientzia argudioa nagusitu zen, Geografia natura eta
giza-zientzien artean zuen leku estrategikoan oinarrituz. Teoria honek
Geografiaren ia nagusitasuna eskatzen zuen beste disziplinaren gain,
lurralde-arazoetan behintzat.
Corpus teoriko honek ez du funts handirik, batez ere lehenbiziko
lerroetan aipaturiko korporatibismoan erortzen garelako, eta
ameskeria dirudi geografoak geografoak izateagatik beste lanbide edo
tituludunen gainetik ibiltzeak.
Baina, lehen egindako galderari erantzun zehatz bat eman nahian,
sintesi-zientzia honen kontzeptua berreskuratzen dugu. Hau da,
edozein talde interdisziplinariotan, bakoitzak bere sesgo edo soslaia
hartzen du. Agian hau da geografoaren jokua: lan-taldeetan ikuspegi
objektiboagoak ipintzea, bere heziketa hain zabala –gaiaz eta
asignaturaz behintzat– izan delarik.
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Lan-taldeak sortzen direnean, partikularrak batzu, administrazioak bultzatutakoak beste batzu, bost edo sei teknikari
desberdinek osatzen dute ekipoa. Gehienetan geograforik ez dago.
Zeinena de errua, gizartearena edo geografoena? Errua ez dakit, baina
irtenbidea geografoek aurkeztu behar dute, eta garantia bakarra hauxe
da: beren lana eta gaitasuna.
Geografiari gaur egun eskaini eta eskatu behar zaio gutxienez
behar duen lekuan tinko egotea, hau da: planeamendu eta tankerako
lan-taldeetan geografoen presentzia, ez testimoniala baizik eta
egiazko presentzia, edukitzea. Geografo gaitu asko ez baina nahikoa
baditugu Euskal Herrian.
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GIZA UGALTZE ARTIFIZIALARI
BURUZKO LEGE ETA JURISPRUDENTZIA KONPARATUAREN
AZTERKETA
Itziar Alkorta
iza Ugaltze Artifizialaren gaia modan da azken urteotan.
Dudarik gabe alderdi tekniko espektakularrenak eugenesi eta
manipulazio genetikoa dira. Guztiok irakurri dugu Huxley-ren
"Mundu zoriontsu bat", esaterako, edo entzun dugu egunotan pilpilean dagoen Mataro--ko emakumearen kasua, zeinak eduki nahi
lukeen hurrengo hatirraren sexua aukeratzen utz diczaion eskatu bait
dio epaileari. Ni berriz, lagundutako giza ugaltzeak Zuzenbide Zibil
mailan duen tratamendua aztertzen saiatuko naiz. Are gehiago,
Iraultza Genetiko esaten zaion honek Familiako Erakunde Zibil
tradizionaletan eragin duen erabateko adaptazio beharra ere azalduko
dut. Beraz, Giza Ugaltzearen teknika berrion inguruan sortzen diren
arazo nagusiak aipatu dizkizuet, beti ere ikuspegi zibiletik arituz,
honetarako jurisprudentzia eta batez ere, Europa mailan indarrean
dagoen legediari erreferentzia egingo diodalarik.

G

- in vitro ernalketak (FIV aurrerantzean) enbrioiaren status
juridikoa aztertzera eramango gaitu;
- gametuen eta aurreenbrioien deposito eta berreskurapenaz
arituko gara post mortem intseminazioa tratatzerakoan;
- surrogaziozko amatasunak, ematutuen akurak bestela
esanda, filiazio-arazoak planteatuko dizkigu batipat, beste
batzuren artean;
- azkenik, intseminazio artifizialaren beraren harian,
aitatasunaren determinazioak sortzen dituen arazoez arituko
gara.
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Hasteko, oro har gai hau arautzen duten Legediak, Europa mailan,
honakoak dira:
-Europar Kontseiluaren 1.046. errekomendazioa, 1986ko
Irailekoa. Estatuaren mugak gainditzen ez dituen arauketa ez dela
praktikan eraginkorra izango kontsideratzen da; beti bait dago estatu
batek debekatzen dituen tekniken erabiltzaile izan nahi duen
norbaitentzat, teknika hauek berak zilegitzat jotzen dituen beste estatu
batera mugitzea. Honek Europako Kontseiluaren eritziz, Europa mailan gai honi buruzko arauketa eta politika harmonizatua eskatzen du.
-Suediako Legea, 1984. urtekoa;
-Espainiako Estatuan bi lege:
a)Lagundutako giza ugaltzearen legea, 1988.eko Azaroaren

24ekoa. Hau da batik bat guk aztertuko duguna, eta
b)Enbrioi eta fetuen edo eta haien zelula, ehun eta organuen
dohantza eta erabilpenerako legea, 1988.eko Abenduaren

28koa;
-Alemaniako legea, 1990.eko Urrikoa.

Estatu Batuetan berriz, gai hau arautzeko eskuduntza estatu
federatu bakoitzak duenez, legediak ez dira existizen estatu guztietan;
26 estatuk dute hain zuzen ere gai honi buruzko erreglamentazio-motaren bat, zeina estatu batetik bestera aldatu egiten den. Hala ere,
esan beharra dago badela gurasotasunari buruzko lege uniforme
baten proiektua Estatu Federal mailan.

1. FIVa ETA ENBRIOIAREN STATUS JURIDIKOA
In Vitro Ernalketa antzutasun-mota zehatz batzu gainditu ahal
izateko erabiltzen den teknika-multzoari esaten zaio. Homologoa izan
daiteke, non emakumearen obulua senarraren gametoz ernalarazten
den ematutuz kanpo, ondoren emakume berarengan inplantatzeko.
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Hetereologoa litzateke berriz, gorputzaz kanpo ernaldutako obulua
inplantatzen den emakumearena ez denean.
FIV honek sortaraz dezakeen problematikaz jabetzeko Rios kasua
azal genezake labur. Izan ere, Rios senar-emazteek, australiarrak,
aberatsak, hegazkin-istripu batetan galdu zuten bizia. Aurrez, FIV
homologo bidez lorturiko aurrenbrioi izoztuak utzi zituzten
kriokontserbazio-zentru bateko depositoan; aurki Rios andreari
inplantatzeko asmoz, alegia.
Arazoa berez planteiatzen da: Zein beharko luke aurrenbrioi hauen
patuak? Berehala gauzatu ziren epaitegietan haiek gestatzeko
eskakizuna luzatzen zuten bikote eta pertsona banako ugari. Eta
australiar epaileak horrela erabakitzen du: – aurrenbrioiak dohantzan
ematea zilegi dela, baina haiengandik jaio zitezkeen haur edo haurrek
ez zutela beren guraso genetikoen oinordekotza-eskubiderik gordeko.
Honela, istripua gertatu eta bi urte geroago, Australiako Osasun-Ministrariak hauxe erabaki zuen:
- enbrioi izoztuak adopzioan ematea,
- handik sor litezkeen haurrek ez zutela inolako ahaidetasunik
gordeko legearen aurrean bere guraso genetikoen familiarekiko,
—ez dutela beraz, jaraunspen-eskubiderik gordeko istripuz
hildako beren guraso genetikoekiko.
Honen harian, planteatzen diren arazoetatik bat honako hau,
litzateke, hots, aurrenbrioiak, hots, gorputzez kanpo sortutako 14
egunetik beherako zigoto inplantagarriak, ba ote duen bizitzarako
eskubiderik. Espainiako legeriari dagokionez, Konstituzioaren 15.
art.ak honela dio: "Guztiek dute bizitzarako eskubidea". Guztion
ezaguna da guztiek termino honen zehaztasun-falta deliberatua eta
berorrek ekarri duen eztabaida juridikoa. Hala nola, Epaitegi
Konstituzionalak, 1985.eko Apirilaren llko, Abortoari buruzko epai
sonatuan honela dio, art. hau interpretatuz: "Giza bizitza
gestazioarekin hasten den prozesua da", baina zenbait pasarte
beherago berriz, "Nasciturus-a ez daiteke bizitzeko eskubidearen
titular izan, ez bait da pertsona..." Honen harian, sententzia beronen
29

pasarte hau Lagundutako Giza Ugaltze Artifizialaren Legearen Zio-

-Azalpenetan jasotzen dela kontutan hartuz, aurrenbrioi
inplantagabeak ez duela bizitzarako eskubidearen aurrezagupenik
ulertu du zenbaitek.
Polemika, ordea, ez da Espainiako Ordenamenduaren baitan soilik
pizten, Alemanian esaterako, zenbait jurista, baita jurista ez direnek
ere (kasua hain nabarmena bait da), enbrioiak bi status juridiko
diferente dituela salatu dute segun eta amaren sabelean ernaldua izan
den ala pibeta batean; zeren eta Abortoaren Legeak enbrioiaren
babesa uteroan inplantatzen den unetik beretik aurrikusten bait du.
Eta, bestetik, ugalteknika berezi hauek arautzen dituen legeak, zigotoa
sortzen den unera aurreratzen du babes hori, hau da, obulu eta
espermatozoideak bat egiten duten momentura.
Espainiako legeriara itzuliz, lege berriak aurrenbrioiaren
eskubide-multzo edo status juridikoaren eraentza bat eraikitzen du,
hala nola:
- Ez daiteke enbrioirik sor ugalhelburuz ez bada. Honetan bat
dator estatuko legeria Europako Kontseiluaren
Errekomendazioekin, Frantziako Etika-Batzorde eta Alemaniako
Benda Batzordearekin, zeinek gai honi buruzko informeak paratu
bait dituzte; ez ordea Warnock informe britainiarrarekin, zeren
honek honela bait dio, gurasoen onarpena badago,
inplantaziorako erabili ez diren obulu sobranteak ernaldu egin
daitezke "in vitro" esperimentazio-xedetarako.
- Aurre-enbrioien komertzializazioa debekatzen da.
- Zigotoa inplantatu aurretik pibetan eduki daitekeen denbora
maximoa 14 egunekoa da; baldin eta epe horren barnean izozten
ez bada, zeren eta kasu honetan legeak 5 urtez manten
daitezkeela izozturik bait dio, kriokontserbazioan. Baina,
dohatzaileetatik ez datozen aurrenbrioiak ordea, 2 urtez geroztik
gordailuan dituen zentruaren esku geratzen dira.
Zer gertatzen da ordea gordailuan dauden zigoto horien
progenitoreak gerora ados jartzen ez badira, inplantatzeko
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momentuan, hain zuzen ere; ala bikotea osatzen dutenetako bat
hiltzen bada, ba al du bizi denak aurrenbrioi hori gestatzeko ala
emakume batek gesta dezan erabakitzeko eskubiderik?
Planteatzen diren arazoetatik garrantzitsuenetako bat hauxe da:
tenore honetan FIVan erabili ez diren enbrioiekin zer egin behar den.
Espainian bi lege dira, gorago aipaturikoak hain zuzen ere, arazo hau
aurrikusten dutenek:
- Lagundutako giza ugaltzearen legea, zeina, beste askoren
artean aurre-enbrioiaren statusaren arazoez arduratzen bait da,
eta
- Enbrioi eta fetuen edo eta beren zelula, ehun eta organuen
dohantza eta erabilpenerako legea, 14 egun bete dituen
enbrioiaren geroztikako statusa arautzen duena, hain zuzen ere.
Legeon arabera, aurrenbrioiak eta ez-bideragarriak diren
enbrioiak dohantzan eman daitezke, kontratu ez lukratibo,
idatzizko, formal eta isilpeko batez, zeina dohatzaile eta Osasun-Zentruaren artean sinatzen den. Dohantza hau errebokagarria da,
ordea, baldin eta dohatzaile bera gerora antzutzen bada eta
aurrenbrioiak (ala gametoak) erabilgarri badira oraindik.
Bestalde, aurrenbrioietan zilegi den interbentzio zientifikoa
honakoa litzateke, legearen arabera,
- xede diagnostikoz egiten dena, enbrioiaren bideragarritasuna
ziurtatzeko eta gaixotasun hedagarrien tratamendurako.
- esperimentazio- eta ikerketa-xedezkoa egiteko ordea,
beharrezkoa da progenitoreen onarpen informatua, ernalketaz
geroztikako 14 egunen barruan egin dadila eta Legeak
aurrikusten duen Batzorde Nazional Multidisziplinarraren
baimena izatea. Desberdinketa bat egiten da halaber baldin eta
bideragarriak ala ez-bideragarriak diren aurrenbrioi edo
enbrioiez ari bagara. Lehenengoen kasuan, zilegi da ikerketa bai
xede diagnostiko eta bai xede terapeutikoz baldin eta jabari
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genetiko ez-patologikoa aldatzen ez bada. Bideragarri ez direnen
gain ordea, xede esperimentala onartzen da baldin eta
esperientzia animaliengan ezin badaiteke aurrera eraman,
Osasun-Autoritateek proiektua onartzen badute eta onartzen
duten epe barruan burutua izan behar du noski.
FIV delako honek, teknika diferenteak direla medio, jaioko den
haurraren sexua aukeratzeko bide ematen du. Hau dela eta, entzuna
izango duzue aurtengo apirilaren 20an Mataro herriko Lehen
Instantziako epaileak erantzun beharra izan zuen ez-ohizko eskakizun
baten inguruan sortu den eztabaida. Izan ere, bost seme dituen
emakume katalan batek hurrengo haurra neska izan zedin
ugalteknikak erabili ahal izateko baimen bila jo zuen epaile
horrengana. Adierazgarri da lehendabizi, lege honek, Teknika hauek
aplikatzeko ez duela epailearen baimenik galdatzen; fakultatiboa bera
da teknikok aplikagarri diren ala ez erabaki behar duena, hau da,
eskatzaileak betetzen ote dituen legeak eskatzen dituen baldintzak.
Lehen Instantziako epaileak baiezkoa eman zion Mataroko
emakume honi, informe psikikoa kontsideratu bait zuen. Informeak
honela zioen: emakume honek neska bat izan beharra zuen pairatzen
zuen antsietate larria sendatzeko. Kausa terapeutikoa bazela ikusi
zuen beraz epaileak. Fiskalak berriz, erabakia zuzena ez zela,
legearen kontrakoa zela kontsideratuz, Bartzelonako Justizi Epaitegi
Gorenera jo zuen apelazioan, era berean Mataroko epailearen autoa
suspendi zedila eskatuz; zeren eta, argudiatzen zuen Ministraritza
Publikoak, suspentsiorik ez badago eta emakumea haurdun geldituko
balitz teknika hauen erabilpenaz probetxatu ostean, Bigarren
Instantziako erabaki kontrako batek ez bait luke gauzatze-aukera
handirik izango. Ez diote kasu honetan emakumeari haur galtze bat
inposatuko! Honetaz gain fiskalek kritika gogorra egiten diote Lege
Berri honi, esaten bait dute, anbiguoa izateaz gain, motza gelditzen
dela zenbait kasuri erantzuna eman ahal izateko.
Hilabete honetan bertan kaleratu da Bartzelonako J.E.G.en
erabakia, zeinetan xedatzen bait da, Lagundutako ugalteknikak xede
terapeutikoz erabil daitezkeela soilik, eta kasu honetan ez dago
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halakorik, eskakizuna neska bat izateko amak duen gogoan
oinarritzen bait da eta ez gaixotasun hereditarioak trasmititzeko
arriskuan. Xede terapeutikoa, magistratuen esanetan, umearen
osasuna da eta ez gurasoen osasun edo gogoa. Izan ere, jarraitzen du
epaitegiak, umearen eskubideak gurasoen eskubideen aurretik geratzen dira. Ama da haurrarentzat eta ez haurra amarentzat, gehitzen du.
Bestalde sexuaren aukeraketa xede terapeutikorik gabea denean
1988ko legea hautsi eta konkulkatzen duen maniobra da. Honetaz
gain Mataroko epailearen erabakia ez zuzentzat jotzeko beste arrazoi
bat, eskatzailearen egoera depresiboan oinarritzea da. Hain zuzen ere,
legeak berak, haurrren sexu-aukeraketa egin ahal izateko, amaren
egoera psikologiko ezin hobea beharrezkoa dela agintzen bait du.
Azken epai hau beraz, lehenengoaren antzera Legearen 20.art.an
oinarritzen da, zeinak manipulazio genetikoa debekatzen bait du, hau
xede terapeutiko gabea ala baimendurik ez dauden xede terapeutikoak
bultzatzeko egiten denean. Gakoa, azken finean, terapeutika honen
hartzailea nor den erabakitzean dago. Eta, bestetik, Gobernuak lege
hau erreglamendu bidez desarroilatzen ez duen bitartean, beste arazo
bat plantea daiteke art. honen interpretazioan; izan ere, xede terapeutikoa gaixotasun hereditarioen transmisioa galeraztea dela eta horretan
adostasuna badela ematen badu ere, ez dakigu, arauek esaten ez diguten bitartean, zilegi ez diren xede terapeutiko horiek zeintzu ote diren.

2 POST MORTEM INTSEMINAZIOA ETA GAMETOEN
GORDAILATZE ETA BERRESKURAPENA
Problematika hau nolabait ilustratzeko, frantziako epaitegi batek
erabakitako Parpalaix senar-emazteen kasua adieraziko dugu hemen.
Alain Parpalaix gaztea Corinne R. izeneko neska batekin bizi zen,
barrabiletako minbizia zutela jakin zuen garaian. Sendagileek
kimioterapiaren ondorioz antzutasuna erator dakiokeela eta Semen-Banku batean gameto-gordailua egiteko posibilitatea ikustarazten
diote. 1983. urtean gaixotasunak hiltzen du. Alargunak eta
hildakoaren gurasoek batera harturik hildakoaren esperma eskatzen
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diote CECOSari. Honek ukatu egiten die. Epaitegiak kasu honetan,
guztiz bereizi beharreko zenbait arazo aipatzen du. Erabakiari
dagokionez, aldeek ez dute intseminaziorako baimen ala debekua
adieraz dadin eskatu; baizik eta Parpalaix eta CECOSaren arteko
kontratuaren klausula zehatz batez alargunari itzuli behar zaion ala ez
hildako senarraren gameto-gordailua. Azken finean, ikusten denez,
erabaki administratibo hutsa zen. Frantzian ugalteknika artifizialei
buruzko legeria espezifikorik ez dago, eta epaileak, auzia Parpalaix
andrearen alde erabaki ostean, "obiter dicta" gisa, intseminazioa bera
alargunaren eta bere medikuaren kontzientziek erabaki behar duten
arazoa dela gaineratzen du.
Zuzenbide konparatuan jarraituz, Post Mortem ernalketari buruz
jarrera desberdinak hartu dituzte lege espezifikoa duten herrialde
bakanek:
- Suedian, erabateko debekua. Hilez geroko ernalketa ez da
posible behar lukeen baldintzetan: onarpenak guztiz pertsonala
eta aktuala izan behar bait du, gameto-depositatzailearen
errebokazio edo atzera egiteko aukera ezinbestekoa da.

Emakume bat haren gametoez ernaldua izateko, onarpena
gizonezkoa bizi den bitartekoa besterik ez daiteke izan,
heriotzarekin batera suntsitzen delarik.
- Alemaniako lege berriak hildako pertsona baten semena
erabiltzearen gain erabateko debekua ezartzen du.
- Espainian azkenik, erdibideko aukeran geratu da legea:
a) 9.1 art.k printzipio orokorra xedatzen du: debekua.
b) 9.2 art.k dio senarrak eman dezakeela eskritura publiko ala
testamendu bidez bere ugalmateriala bere emaztea ernaltzeko
erabilia izan dadin; legezko efektuetarako, ezkontz barneko
filiazioa determinatuko duelarik.
c) 9.3 art. "Ezkongabeko gizonezkoak gauza bera egin dezake.
Haren onarpena Erregistro Zibileko 49. art.k aurrikusten duen
expedientea hasteko nahikoa izango da."
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Bestalde, lege espainiarrak, onarpen honen baldintza nahitaezkoak
ezartzen ditu, hots, betetzen ez badira eta filiazioa gertatzen bada
haurra ez da jada ezkontza barnekoa izango, bere kasuan, eta ez du
oinordekotza-eskubiderik gordeko honen aita genetikoarengandik.
Beharrezkoa da beraz, bere material genetikoaz emaztea/laguna
ernaltzeko onarpena, expresua gainera. Hortaz gain, ernaltzea haren
heriotza eta gero egin dadila adierazi behar du (ez da beraz, nahikoa
onarpen orokor bat) eta azkenik heriotz momenturarte zutik iraun
behar du errebokagarritasun-posibilitateak.

3 SURROGAZIOZKO AMATASUNA
Ugalteknika bereizi hau nolabait ilustratzeko asmoz, 1985ean
kaleratu zen EEBB.etako epaile baten sententzia ekarriko dugu
geurera: Stern senar-emazteek eta Whitehead andereak, arruntki
"ematutu-akura" deritzan kontratua burutzen dute. Stern Jauna, bere
emaztearen antzutasun eta haur-desira jakinik, Whitehead
anderearekin hitzartzen da, Stern anderea kontratuz kanpo geratzen
delarik. Kontratu honetan xedatzen zenez, Whitehead anderea Stern
jaunaren semenaz intseminatuta izango litzateke, eta honen ondorioz
jaio zitekeen haurraren gaineko guraso-betebehar eta -eskubideak
errenuntziatzen ditu aldez aurretik (haurraren hobe beharrez,
kontratuan esaten zenez). Whitehead Jaunak berriz, dokumentu bat
sinatzen du emazteak erditutako haurraren aita ez zela esanez.
Haurra jaio zenean, ordea, W. andereak ez zuen nahi izan hura
Stern senar-emazteei atzera ematerik. Honen ondorioz Sterndarrek
auzitara eraman zuten W. anderea eta Lehen Instantzian Sorkow
epaileak kontrakoa baliozkoa zela erabakitzen du. Epailearen
argudioa hauxe zen: hitzematen den batek besteak hitza beteko
duelakoan egoteko eskubide osoa du, baina ez hori bakarrik, baita
betetzea galdatzeko ere. Surrogaturiko ama izateko hitzartzen denak
atzera egin dezake (jarraitzen du epaileak) ernalketa gertatzen den
momenturarte; hortik aurrera, kontratuaren haustura aldebakarrekoa
dakar betebehar bat ez gauzatzeak.
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Kontrakoa bera legezkoa ote den ala ez kuestioari erantzunez,
Sorkow epaileak honela dio: ugaltzea, familia egonkor baten baitan,
legez babesten denez, hura lortzeko medioak ez dira ez-legezko
bihurtzen hirugarren edo bitarteko baten partehartzea dagoelako.
Haurraren legezko guraso, beraz, Sterndarrak dira.
Bigarren instantzian, New Yersey-ko Epaitegi Gorenak, 1988ko
Otsailaren 3an, kontratua baliogabeko eta galdaezinezkotzat jotzen
du, legearen eta estatuko politika publikoaren kontrakoa bait da. Hala
ere, haurraren onerako, Stern bikoteak gordeko duela erabakiko du,
kasu bereizi honi dagokionez. Ama biologikoaren bisita eta ikustaldi
saioak onartuko ditu hala ere.
Gure aburuz kasu honek nahiko gardenki azaltzen du honelako
ematutu-akurak berekin dakarren legezko problematika. Zehazki,
kontratuaren izaera juridikoari dagokionez, Ugaltze-mota honen
defendatzaileek, estatuaren legeek onartzen ez dutenean,
"Gentlemen'es Agreement" delako erakundera jotzen dute,
Elkarrenganako Hitzemate bat izango litzateke; azken finean
"kontratu" terminoari itzuri egiteko. Legeak berak kontratu-mota hau
onartzen duen estatuetan (USAko zenbaitetan, esaterako) kontratu
atipiko ala, segun eta diru-trukez ala dohainik egiten den "obra-kontratu" edo eta "zerbitzu-kontratu"tzat jotzen ditu, kasu
bakoitzean. "Akura-kontratu" baten aurrean gaudela pentsatzen
dutenak ere badira. Frantziako doktrinaren adierazle nabarmen batek,
Rubellin-Devichi irakasleak hain zuzen ere, honela dio: "gestazio-kontratua beste baten kontura egindako kontratua dela".
Honi buruz, Alemaniako lege berriak, obulua ez daitekeela
ernaldua izan xedatzen du, ez bada jatorrizko emakumearengan
haurdunaldi bat bideratzeko. Honek ate oro ixten dio, dudarik gabe,
surrogaziozko amatasun-kontratuari.
- Espaniako legerian kontratu hauen ez-baliozkotasuna ezartzen
da, baina hala ere, Lagundutako Giza Ugalteknika berriak
arautzen dituen legeak, 10.2 art.an , ordezkapenezko gestazioz
jaiotako haurren filiazioa erditzeak erabakiko duela dio.
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Amatasuna beraz, gestanteari aurrezagutzen zaio, hau da, latindar
adagio zaharra aplikatuz, arrazoi pragmatikoengatik batez ere,
"mater semper certa est" delakoa mantendu nahi izan da; haur
batek eduki ditzakeen hiru ama teorikoen (ama genetiko, ama
gestante eta adopziozko edo ama sozialaren) problematikari
nolabaiteko erantzun bat emanez.
Espainiako doktrinak gehiegizkotasuna egotzi dio debekua
xedatzen duen 10. art. honi. Izan ere, argudiatzen du Rivero
irakasleak, Europako Kontseiluko 1.046 Errekomendazioak,
enbrioiaren onerako eta dohainik egin denean, surrogazio hau legezko
kontratu kontsidera daitekeela esaten du. Bestalde, jarraitzen du
Rivero irakasleak, debekua izanda ere, halako ordezkapenezko
gestazioren bat gertatuko balitz, badago oraindik, 10.2art.ak
aurrikusten duen posibilitate faktikoa dela eta, "Gentlemen's
Agrement" delako bat ama gestante eta ama genetiko edo eta ama
sozialaren artean, ondoren haurra adopzio-erakundearen bitartez ama
surrogatuaren eskutaratzeko.

4 INTSEMINAZIO ARTIFIZIALA ETA AITATASUNAREN
DETERMINAZIOA
Toulouseko Instantzia Goreneko Epaitegiak 1987.eko otsailean
maitale-ohi batek bere lagunarena den haurraren aitatasunaren aitortza
baliogabetzeko helegitea ezagutu zuen. Auzijartzailea haurra
Intseminazio Artifizial (IA aurrerantzean) baten ondorioz jaioa
izatean oinarritzen zen; bera ez zela azken finean haurraren aita
genetikoa.
Epaitegiak lege-faltan, ez du baliogabetasun-helegitea onartu
beste aukerarik; nahiz eta bere garaian gizonezkoak bere lagunaren
Intseminazio Heterologoa onartu, ez da, epaimahaiaren ustez, bere
konplazentziazko aitatasuna bertan behera utzi nahi duen
gizonezkoaren helegitea baztertzeko nahikoa. Hala ere, jarraitzen du
epaimahaiak, frantziar legeriak gizonezkoaren jokaera kondena
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dezake eta haurrari kalteen ordainketa betetzera kondenatzen du;
nolabait esanda, aitarik gabeko bizitza baten medeantza kontzeptuan.
Askoren ustez hobe litzateke reparazio honen berma,
konplazentziazko aitortzak sakralizatzen duen gezurra baino. Izan ere,
hobe bait da haurraren interesentzako aitatasun-lotura artifizial horren
haustura garbi bat, kasuan kasu, dio frantziar doktrinaren zati handi
batek, mantenu behartua, haurrarentzat kaltegarri gerta daitekeen
bortxazkoa baino.
Ez da amarekiko indemnizaziorik onartzen bigarren instantzia
honetan, IArako adostasuna bait zegoen, biak batera aritu dira eta.
Baina, falta, okerra izatekotan, biena dela eta ondoren, posibilitate
bezala iradokitzen dio auzipetuari IA aurrera eman duten
espezialisten aurka erantzunkizun-helegitea zuzta dezakeela
informazio-falta alegatuz; esaterako, interbentzioak dakartzan
ondorioen berri-emate ezean oinarrituz.
Adibidez, Suediako legeriak, bere 2. artikuluan, ondokoa
zehazten du betebehar gisa: IA heterologoa aurrera eraman ahal
izaeko beharrezkoa dela senarraren edo gizonezko lagunaren
onarpena.
Espainiako legean berriz 8.1. art.n xedatzen denez, ez emazteak
eta ez senarrak ere ezingo dute bere gurasotasuna aurkatu ernalketa
jakin baterako bere onarpena emanak badira. Halaber, ez-ezkondutako
bikoteen kasuan, gizonezkoaren onarpena, hain zuzen ere,
dudagabeko agiria kontsideratuko da efektu berdinetarako.
Hala ere, art. honetan ez dira posibilitate guztiak aintzatesten.
Adibidez, aitatasunaren determinazio-ikuspegitik zer gertatuko
litzatekeen ez da aurrikusten:
- senarraren gametoez, baina senarraren onarpenik ez duen IA
baten kasuan haurra jaioko balitz. Doktrinaren ustez haurra
ezkontza barnekoa izango da. Honen interesak senarrarenak
baino babesgarriago jotzen bait dira. Hala ere, emakumearen dolu
edo kulpazko jokaera bada, separazio edo dibortziorako kausa
gisa jo daiteke emakumearen akzioa. Bestalde, senarrak
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indemnizazio-eskubidea izango du (kontratupekoa ala kontratu
kanpokoa) mediku eta emaztearen aurka solidarioki, haur horrek
erakar diezazkiokeen kalte moral-materialen konponketarako.
- Bikote ezkonduen kasuan jarraituz, ugaltze artifiziala hirugarren
baten gametoez gauzatzen denean senarraren onarpenik gabe,
haurra ezkontzaz kanpokoa izango da. Amari soilik lotua. Hala
ere, ezkontz barruko bezala inskribatuko balitz, haurraren
aitatasunaren presuntzioaz baliatuz (116 K.Z.), aitatasun hori
inpugna daiteke, noski.
- Bikote ez-ezkonduetan eman daitezkeen legeak aurrikusi gabeko
posibilitateak aztertuz, emakumearekin bizi den lagunaren
gametoez eta honen onarpenik gabe egiten bada intseminazioa,
kasu honetan, doktrina, bikote ezkonduen kasuan dudarik
izanagatik, oraingo honetan berriz, pater is est presuntziorik
ezean, ez dago, doktrinaren ustez, lagunari aitatasuna egozterik.
Doktrinaren beste korronte batek ordea, bikote ezkondu eta ezezkonduen arteko tratamendu hau diskriminagarritzat joz,
gutxienez ere, diskutigarri dela dio aitatasun galdatze helegite
baten osteko prozesuan lagunaren legezko aitalako kondizioa.
- Intseminazioa, kasu berean, hirugarren baten gametoez gertatu
denean, bistan da ezin egotz diezaiokegula lagunari inolako
aitatasunik, ez genetiko eta ez legezkorik. Hala ere,
konplazentziazko aitatasun aitorpen bat egin lezake hark, noski.
Bukatzeko hitz bi gehitu nahi nituzke praktikan polemikoa
gertatzen den gai bati buruz, teknika hauen erabiltzaile izan
daitezkeen emakumeei buruz hain zuzen ere. Legeak, gorago ikusi
denez, espreski aipatzen du bikote ezkondu eta ezkongabeak izan
daitezkeela teknika hauen erabiltzaile, baldin eta honoko baldintzak
betetzen badituzte:
- Emakumearen kasuan, 18 urte beteak eta iharduteko gaitasun osoa.
- Gizonezkoaren kasuan Teknikok emakumearen gain erabil
daitezen onarpena.
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Hala ere, ondoko galdera plantea daiteke: izan al daitezke
emakumeak bakarrik, gizonezkoaren onarpenik gabe teknikon
erabiltzaile?
- Ezkondutako emakumearen kasuan garbi dago ezetz.
- Ezkongabeko emakumearen kasua berriz polemikoagoa da. Izan
ere, legeak lagunaren onarpena aurrikusten badu ere, 6.1. art.n dio
halaber, "edozein emakume izan daiteke legeak arautzen dituen
tekniken erabiltzaile".. Era berean ez da ahaztu behar teknikok
antzutasuna gainditzeko iharduera medikoan erabil daitezkeela,
beste edozein terapeutika baztertu ostean, ugaltzea ahaltzeko. IA
antzutasunaren aurkako teknika bat denez, bikotea antzua denean
soilik erabil daiteke. Hau da, antzutasuna bikote barnean
aurrezagutu behar litzateke soilik zenbaiten ustez. Inoiz ez,
antzutasun faktiko bat dagoela esan gizonezkorekin harremanik
ez duelako. Kontrako konklusiora heltzen dira beste batzu
argudio desberdin baten harian: hipokrita litzateke eskubide hau
ukatzea, bestela ere, medio natural bidez "aitarik gabeko haurrak"
sortzen direnean. Bestela Legearen Zio-Azalpenak berak dioena
jasotzea argigarri gerta daiteke: hala ere, emakumeak bere familia
propioa sortzeko duen eskubidea errespetatuz, zeina hitzarmen
internazionalek xedatzen duten terminoetan kontsideratua izan
behar den, Legeak emakumeak haurra izateko eta berak libre eta
arduraz familia bat osatzeko duen gogoaren aurkako eragozpen
oro suntsierazi behar du.
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KONPUTAGAILUA BURMUINA
GAINDITU NAHIAN?
Txelo Ruiz
aradisutik erbesteratua izan zenez geroztik, gizakiak jakin badaki

P Jaungoikoaren esanetara makurtu behar duela bere eguneroko

ogia irabazi nahi badu behintzat: lana derrigorrezkoa da,
pribilegiodun bakar batzuentzat izan ezik.
"Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia".
Eta guztion jakina da (ongi jakinda gainera) lana nekez egiten
dela, eta batez ere giza historiaren hasierako garai haietan; bizitza
nahikoa gogorra zen. Darwin-en eboluzio-teoriaren arabera onenak
bakarrik lortzen du aurrera jarraitzea etsai ahulak bidean utzirik. Giza
garapena ikusita mendeetan zehar, suposatzekoa da bera izan
daitekeela, edo orain arte behintzat izan dela, Naturan sorturiko
bizidunen arteko onenetakoa (onena ez esateagatik, baina guztiok
entzun, eta agian erabili, egin dugu honako esaldi hau: "gizona
Naturaren errege da"; esaldi nahikoa matxista eta monarkikoa; beraz,
"emakumea Naturaren erregina da").
Nagusitasun honen zioa adimena dateke; beste bizidun
adimentsuak egon arren (animaliak batipat), gizakia da orohar bere
adimena gehien garatu duena.
Baina zein da adimenaren ezaugarria? Orokorrean, gizakiak
pentsatu eta ideiak garatu egiten ditu eta horrexegatik esan ohi dugu
adimenduna dela. Honi esker, bere lanari egokitzen zaizkion tresna
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lagungarriak asmatzeari ekin dio betidanik lanaren zama arintzeko
edota bere murriztasun fisikoak gainditzeko. Hasierako tresnak, guk
orain sinpleegitzat jo ditzakegun arren, une haietan aurrerakuntza
itzelak suertatu ziren, adibide ederra gurpila delarik.
Asmakizun baten ondoren beste bat etorri zen, aurrekoan
oinarrituta edo zeharo independentea, ondoz ondoko bi asmakuntzen
arteko denbora nahikoa luzea izan ohi zelarik; honela, denbora-tarte
luze honi esker, jendeak inolako presarik gabe ikasten zuen tresna
berria erabiltzen, tresnaren funtzionamendua ulertzeraino heltzen
zelarik, ulertze honek hobekuntzei bidea irekitzen zielarik.
Orain dela ehun milioi urte hasi zen lehenengo gene biologikoen
garapena, jokamolde berriak ikasteko ahalmena bait zuten; hortik
animalia konplexu guztiak sortu ziren, gizakiaren arbasoak barne.
Dirudienez, lehenengo tresnak orain dela hamar milioi urte gutxi
gorabehera (Harri/Aroan) hasi ziren erabiltzen, harrizkoak,
egurrezkoak edo hezurrezkoak izaten zirelarik, gizakiak naturan
aurkitzen zituen egoeran erabiliz, hots landu edo egokitu gabe;
gizakia hauetaz baliatuko zen hasieran animalia arriskutsuak
uxatzeko; gero tresna berriak sortzeko tresna egokiak izan zitezkeela
konturatuko zen agian, harria lantzeko harria erabil zezakeela esate
baterako. Honelaxe, lehenengo zulakaitz, marraizko, jostorratz eta
eztenak sortuko zituen, hauen bitartez arma berriak landuko
zituelarik, arma finagoak lortuz, arrankari eta geziak esate baterako,
animalien ehiza errazten zutenak, baita tribuaren hornikuntza ere,
janari eta soinekoari dagokionean hain zuzen.
Tribuen garapena pixkanaka/pixkanaka aurrera zihoan abiadura
lasaiaz. Prozesu hau suaren aurkikuntza zela bide azkartu egin zen,
baita lengoaia konplexuen asmaketaz ere, orain dela milioi bat urte
gutxi gorabehera. Lengoaia hauei esker, kultur garapena hasi zen
orain dela ehun bat mila urte.
Azken hamar mila urteetan giza biologian gertatutako aldaketak
farregarriak dira giza kulturan gertatutakoekin konparatzen baditugu:
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Nekazal Iraultza, zeinak gizakia geldikor bihurtu bait zuen; honek
eskala handiko gobernu burokratikoen sorrera ekarri zuen; gero,
idazkeraren garapena eman zen; klase pasiboak (aisia klaseak) jaio
ziren, nahikoa asti eta energia zituztelarik lan intelektualei ekiteko.
Inprentaren asmakuntzaz, kultur informazioaren fluxua izugarri
azeleratu izan da azken mila urtetan.
XVIII.garren mendean ordea, lurrun-makinaren asmatzearekin
batera, Industri Iraultza sortu zen, zeinak eragin galanta izan zuen
asmankuntzen sortze-abiaduran, garrantzitsuena garraioa delarik.
Momentu horretarainoko asmakuntza gehienak zirela medio,
gizakiak bere giharreen indarra handitu eta zabaldu egin zezakeen,
izerdi bibliko gutxiago botatzeko. Makinak erabiliz, gizagaineko
indarrak behar zituzten lan fisikoak egin zitzakeen; honelaxe, jadanik
komentatu dugun legez, astia bazuen pentsatzeko, bere adimena
erabiliz makina berriak asmatzeko eta hortik asmakuntzen sortze-abiaduraren handitzea.
Baina beste alderdi batetik, lan fisikoak egiteaz gain, gizakiak lan
intelektualak edo kalkuluak ere burutu behar zituen, hasieran
trukatzen zituen aleak kontatzeko adibidez, edo gobernuek
populazioaren erroldak edota uztak kontrolatzeko, zergak zirela eta.
Beraz, kalkuluak ekonomiarekin erlazionatuta zeuden eta ondotxo
dakigu zein garrantzitsu den ekonomia giza historian. Garrantzi honi
esker, kalkuluak automatikoki burutzeko makinak asmatzeari ekin
zion era berean.
Kalkulu hitza latinetik dator, harritxoa delarik bere jatorrizko
esanahia, hauek erabiltzen bait ziren gauzak kontatzeko eta eragiketa
aritmetikoak burutzeko. Kalkuluaren beraren historia babiloniar eta
egiptoarrekin hasi arren, kalkulu mekanikoaren historia XVII.garren
mendean hasi zen, lehenengo kalkuladoreak asmatzen direlarik
(Pascalen batugailu/kengailua, Leibnitzena –zeinak lau eragiketa
aritmetikoak buru zitzakeen–, Babbagerena XIX.garren mendean,...).
Arlo honetan ere aurrerakuntzak nahikoa geldoak izan ohi ziren,
batzutan ideien eraikuntza fisikoak ezinezkoak suertatzen zirelarik
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teknologiaren atzerapena zela eta (Babbageren Makina Analitikoa

kasu). Baina XIX eta XXgarren mendeetako ikerketa eta
aurrerakuntza zientifikoek teknologia iraultzaile berri baten sorrera
ekarriko zuten, Elektronikarena hain zuzen.
Sistema elektronikoen hasierako osagaiak balbulak ziren, nahikoa
handiak eta potentzia itzela kontsumitzen zutenak. Dena den,
lehenengo konputagailu elektronikoak eraiki ziren, garrantzitsuena
ENIAC izan zelarik, 1946an.
Tresna hauei zenbait idazlek jendearengan sortutako fantasiak izen
bat egotzi zien: "burmuin elektronikoak" (oraindik gogoratzen naiz
RENFEko txarteldegira joan bidai txartela erosi asmoz eta hango
langileak esan "burmuina izorratuta dago"), nahiz eta izen hau
gehiegizkoa izan, momentu haietan konputagailuek buru zitzaketen
funtzioak kontutan hartuta. Jaungoikoari esker, izen hau galdu egin da
denbora eta ezagutza handiagoren poderioz, inor ausartzen ez delarik
gaur egun izen hori erabiltzen.
Dena den, 1947an egoera solidozko transistorea aurkitu zenetik,
aurrerakuntzak abiadura handiz eman dira, abiadura hau agian
handiegia delarik.
Transistorearen ondoren zirkuitu integratuak asmatu ziren,
hauetan transistoreak ehundaka edo milaka aurkitzen zirelarik
(gaur egun, milioika integratzen dira transistoreak). Zirkuitu
integratuei esker, edo orohar zirkuitu integratuen teknologia
berriari esker, konputagailuek, hasieran oso handiak, ezusteko
eboluzio azeleratua jarraitu dute tamaina txikietarantz (kalkulu-ahalmen bera mantenduz) eta maneiu-erraztasunerantz. Honakoa
esan ohi da: autoen teknika konputagailuena bezainbeste garatu
izan balitz, gaur egun Rolls-Royce bat 100 pezeta baino gutxiago
kostatuko zen, gramo gutxi batzu pisatuko zituen eta 1.000 km
orduko abiadura lortuko zuen. Eboluzio hau dela eta,
konputagailuak erabiltzaileagandik hurbilago, hortik desmitifikazioa
etorri delarik, "burmuin elektroniko" izena ahazteko adinakoa.
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Eta makina hauek eraiki ahal izateko teknologia garatzen zen
bitartean, era berean konputazioaren alderdi teorikoa ari zen garatzen.
Biak direla medio, "Konputagailuaren Iraultza" bizitzen ari garela
esan genezake. ENIAC konputagailutik gaur arte, informatika zientzia
bezala lehenago oso gutxitan ikusitako abiadura eta bizitasunez
garatu da -eta beste zientzien garapena bultzatu du-.
Makina mekanikoak gizakiarentzat lan fisikoetan lagungarri
suertatu baziren, konputagailuek lan intelektualetan laguntzen diote;
honela burmuinaren ahalmena handitu eta zabaldu egin dezake,
garapen pertsonala lortzeko asti gehiago izateko aukera dagoelarik.
Are gehiago, kalkulu konplexuak burutzen (batuketa asko eta asko,
zenbaki handiekiko eragiketak, zenbakizko kalkulua, ekuazioen
ebazpena, eta abar luze bat) gu baino askoz azkarrago eta fidagarriago
dira.
Izan ere, kalkulu errepikakorretan gizakia aspertu egiten da eta
errore-kopurua handitu egiten da denbora igaro ahala, kontzentrazio-galera dela eta. Hori horrela izanik, denbora gehiago galdu behar da
gero errore horiek aurkitu eta desegingo badira.
Eta zoritxarrez, aplikazio askotan errepikakortasun hori oso
nabaria da, kalkulu estatistikoetan adibidez, batuketa pilo bat egin
behar delarik normalean. Konputagailuen historiari begirada bat
emanez gero, munduko hainbat gobernuk izan duten garrantziaz
ohartuko gara: Estatu Batuetan errolda hamar urtez behin egiten zen
XlXgarren mendean. 1886. urtean, 1880.ean egindako erroldaren
datuen tratamendua oraindik bukatzeke zegoen, hain zeregin latza zen
langileentzat!, eta okerragoa dena: 1890 baino beranduago bukatuko
zen, urte horretan zentsu berriari ekin behar ziotelarik. Laister
konturatu ziren arazo horrek okerragora joko zuela populazioa
handituz zihoalako eta nola edo hala konpondu beharko luketela
behin betirako. Ikerlari batzuk pentsatzeari ekin zioten eta makina
egoki bat asmatu bide zuten. Arazo honetan ez zegoen kalkulu
askorik baina datu asko tratatu behar ziren, makinaren bitartez datu
horien tratamendu automatikoa lortu zelarik.
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Ezin uka bestalde, hainbat aplikaziotan, astronomia esate
baterako, burutu behar diren eragiketak oso konplexuak direla
zenbakien handitasuna dela eta. Hauetan oso erraza da kalkulua
burutzen duen pertsonak bidean zeroren bat galtzea, gero aurkitzea
zaila baino zailagoa izan daitekeelarik.
Azkenik, beste aplikazioetan doitasuna eta zehaztasuna oso
garrantzitsuak izaten dira, adibiderik garbiena eremu militarra delarik.
Oso garrantzitsua omen da jaurtikigai batek bere diana jotzea
(etsaiaren posizio bat, dudarik gabe) eta ez beste ezer. Berriro ere,
historiari begiratuz gero, eremu honen garrantziaz ohartuko gara:
Bigarren Mundu-Gerran ingelesek alemanen mezuak (klabez
kodetuta) ulertu nahi zituzten (deskodetu, beraz) kolpeak nondik nora
joango ziren garaiz jakin ahal izateko, horrela neurri egokiak hartu
ahal izateko. Dirutza galanta inbertitu zuten makina automatikoa
lortzeko, ikerlari famatuek parte hartzen zutelarik, geroxeago
topatuko dugun Alan Turing matematikaria adibidez.
Garbi dago beraz, konputagailuak ez direla aspertzen ezta
nekatzen ere zeregina benetan aspergarria eta nekagarria izan arren.
Horrexegatik esaten dugu gizakia bera baino askoz ere fidagarriagoak
direla. Izan ere makina hauen diseinatzaileen helburua XVIIgarren
mendetik aurrera bera izan da: errorerik sartu gabe eta ahal den erarik
azkarrenean kalkulatzea. Helburu honen lorpena teknologian
gertatutako aurrerakuntzen menpe egon da beti, jadanik komentatu
dugunez.
Eremu batean, beraz, konputagailuek aspaldidanik hartu diote
aurrea gizakiari: zenbakizko informazioa maneiatu edo prozesatzean,
abiaduraren aldetik batipat. Aurrerakuntzak eremu horretara mugatzeko
arrazoi nagusia garbi dago, hauxe bait da gizakiak txartoen burutzen
duen funtzioa eta horrexegatik laguntza gehiago behar du.
Baina konputagailuak kalkulu konplexu eta errepikakorretan
bakarrik suertatzen dira lagungarri? ala gizakiaren antzera beste
funtzio batzu bete ditzakeen konputagailua —edo errobota orokorreanlor daiteke?
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Hau da, gizakiak lanaren zama bere gainetik astintzeko balio
duten makinak asmatu ditu, baina makina horiek kontrolatu behar
ditu, guztiz autonomoak ez direlako. Konputagailuak, adibidez,
programatu egin behar ditu, horretarako programa egokiak asmatu
behar dituelarik lehenago. Baina programak asmatu ondoren guztiz
beharrezkoa da makina aurkitzen deneko ingurugiroaren ezaugarriak
konstante mantentzea, zeren bestela makinak ez bait daki nola
erreakzionatu behar duen aldaketa baten aurrean eta porrot egin
dezake. Adibidez, orain dela urte gutxi, lehenengo industri errobotak
sartu ziren fabriketan; sinpleenek giza besoaren itxura zuten eta
garraio-zinta bateko piezak maneiatzeko erabiltzen ziren, lan hau
nahikoa erraza eta errepikakorra zelakoan. Beraz, aplikazio erraza
makina programatu batentzat. Dena den, piezaren bat gaizki kokatuta
agertzen bazen zintan edo bere posizio erlatiboa aurrekoarekiko edo
hurrengoarekiko konstante ez bazen, errobotak huts egiten zuen pieza
hori harrapatzerakoan prozesu guztia pikutara bidaltzen zuelarik.
Horrexegatik interesgarritzat jo izan da makina adimenaren antzeko
ezaugarri baten jabea izatea, gizakiari dagozkion maila altueneko
lanak autonomoki, hots pertsona baten kontrol zuzenik gabe, egin
ditzan, adibidez etxeko lanetan. Hemendik ikerketa-eremu berri bat
sortu da: Adimen Artifiziala delakoa.
Adimen Artifizialak sortutako interesak makina adimendunen
aplikazio-eremuen zabaltasunarekin badu zerikusirik. Ikus ditzagun
adibide batzu:
- negozioetan, finantz estrategiak finkatzeko diru-merkatuaren
datu guztiak kontutan izanda, edota merkatua bera aztertzeko;
- injinerutzan, diseinu-arauak analizatzeko, edo aurreko diseinurik
onenak diseinatzaileari gogorarazteko, edo produktu berriak
asmatzen laguntzeko;
- fabriketan, muntaia, araketa eta mantenimendua bezalako lanak
egiteko, batez ere arriskutsuak eta aspergarriak direnean;
- nekazaritzan, izurriak kontrolatzeko, baita frutarbolak ere, edo
uzta selektiboak egiteko;
- meatzaritzan, leku arriskutsu guztietan sartzeko;
- eskoletan, maixuari laguntzeko ikasle bakoitzari hobekien
egokitzen zaion hezkuntza emateko;
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- ospitaletan, diagnosietan laguntzeko, edo gaixoen egoerak
aztertzeko, edo osabideak kudeatzeko, edo oheak egiteko;
- etxeetan, gosaria prestatzeko edo erosketak egin behar direnean
falta denari buruz kontseiluak emateko, edo zoruak garbitzeko,
eta abar.
Gizakiak handinahi hau betidanik izan du, hau da, berak
asmatutako makinei adimena eman nahi izan die, baina bereziki
XVIIgarren mendetik aurrera, lehenengo automatismoak asmatu
zirenetik (ziur aski, guztiok ikusi dugu behin baino gehiagotan xakean
aritzen den jokalari mekanikoa, giza itxura duena, Torres Quevedo
kantabriarrak diseinatua XIXgarren mendean). Baina "Adimen
Artifiziala" berez orain dela berrogeiren bat urte sortu zen, lehenengo
konputagailu elektronikoekin batera. Zehazki, izen ponposo hau
1956an egindako konferentzia batean asmatu zuten.
Minskyk, Adimen Artifizialaren aita kontsideratuak, honelaxe
definitzen du zientziaren eremu hau: makina adimendunak eraikitzeko
zientzia, makina hauek ekintza konkretu batzu burutzen dituztelarik;
ekintza hauek gizakiak burutuko balitu, bere adimena erabili beharko
luke.
Baina nola jakin daiteke makina bat adimenduna dela? Honetarako,
Turing matematikari britainiarrak test edo esperimentu bat proposatu
zuen. Demagun gela batean gizaki bat eta konputagailu edo robot bat
daudela. Demagun, halaber, aldameneko gelan pertsona-multzo bat
dagoela; pertsona hauek makinaren adimenari buruzko erabakia
hartuko duen epaimahaia osatzen dute. Erabaki hori hartu ahal izateko
galderak luzatuko dizkiete beste gelan daudenei, hauek erantzun
beharko dituztelarik. Gizakia eta makinaren arteko desberdintasun
fisikoak agerian ez uzteko epaimahaikoei erantzunak bueltatzen dizkietenean, komunikazio hau gailu baten bitartez burutuko da, teletipo bat
esate baterako. Epaimahaikoek makinari dagozkion erantzunak zeintzu
diren zehaztasun osoz esan ezin dutenean, orduan esan dezakegu
makina adimenduna lortu dugula. Test hau gainditzea orain arte lortu
ez den arren, baikorrenek berrogei urteren buruan lor daitekeela espero
dute, teknologiaren aurrerakuntzen abiadura kontutan izanda.
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Adimen Artifiziala zertan den ikusi ahal izateko, aurretik komenigarria izan daiteke Adimena definitzea. Garbi dago adimena era
askotan defini daitekeela, segun eta zein ikuspuntutatik definitzen den.
Hemen eboluzioarekin —edo beste hitzetan esanda ikasteahalmenarekin— erlazionatuta dagoen ikuspuntua jo dugu egokien-tzat,
hauxe delarik adimenaren definizioa: adimena, sistema batek bere
ingurune aldakorrera egokitzeko duen ahalmena da. Zenbat eta gaiago
izan sistema bat egokitze hori lortzeko —zenbat eta moldagarriagoa izan
bere egokitze-ahalmena, alegia— hainbat eta adimentsuago da.
Kreatura bat bere ingurunera egokitzeko moldagarria edo malgua
izan dadin eragiten duten faktore nagusiak (adimena eraikitzeko
adreilutzat har ditzakegu) hauexek izan daitezke:
1. Datuen eskuratzea: kreaturak inguruneari buruzko
informazioa sentsoreen bidez barneratu behar du, ingurunearen
aldaketak detektatu ahal izateko.

Gizaki eta animaliek dituzten sentsoreak orohar hauexek izaten
dira: Begiak, ikusmena bideratzen dutenak (erretina inpresionatzen
duten fotoiak direla medio), belarriak/entzumena (barne-egiturak
presio-uhinekin batera bibratzen dutenean), sudurra/usaimena (zelula
bereziek airean dauden substantzia kimikoak detektatzen dituzte),
eskuak edo larrua orokorrean/ukimena, mingaina/dastamena, eta abar.
Oinarrizko bizidunek ere, amebak esate baterako, zelula bakar
batez osatua dagoenak, ingurunearen aldaketen aurrean jarrera
konkretu bat hartzen dute: estimulu batzutatik urrunduz eta beste
batzutara hurbilduz.
Baina adimena informazio-eskuratze eta estimuluen arazoa baino
ez da? Ba, ez. Estimuluak edo eragingarriak bereizteko ahalmena
derrigorrezkoa da. Adibidez, demagun jostailu bat daukagula, zoruan
zutik dagoen berunezko soldadu bat; bala txiki batek jotzen duenean
lurrera joaten da. Sentsazioak bereizteko ahalmena baduela esan
daiteke? Garbi dago ingurunean gertatutako aldaketa baten aurrean
jokamoldea aldatu duela; baina garbi dago, halaber, pasiboki egin
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duela. Bi aukera posible baino ez zuen: erori ala zutik iraun. Zutik
iraungo du balak ukitzen ez badu eta erori egingo da balak oreka
galerazteko adina indar baldin badu. Eta hau jotzen duena "txarra"
(bala, esate baterako) ala "ona" (karruskapenetik babesteko pintura
adibidez) den kontutan hartu gabe gertatuko da. Garbi, dago beraz,
soldaduak ez dituela estimuluak bereizten.
Amebaren pasibitatea askoz txikiagoa da; bere erantzun-aukera
oso mugatua da –hurbildu ala urrundu– baina barne-mekanismo
batzuk estimulua "onerako" ala "txarrerako" den adierazten diote,
honela erantzuna aukera dezakeelarik.
Ahaz gaitezen amebaz eta kontsidera dezagun biologikoa ez den
beste izaki bat, dortoka mekaniko bat adibidez.
Dortoka mekanikoa oso jostailu interesgarri suertatu zen bere
asmatzaileak, Grey Walter neurofisiologo britainiarrak, aurkeztu
zuenean: metalezko kutxa bat, dortoka baten antza zuena, motore bat
eta gurpilez hornitua. Fotozelula-multzo bat zuen aurreko partean
–"buruan"– argia detektatzeko.
Argiak fotozelulak jotzen zituenean, motorea martxan jartzen zen
dortoka argitik urruntzen zelarik, atzerantz ibiliz. Eta atzerantz
jarraitzen zuen argia motorea geldierazteko adinako ahula izan arte;
orduan dortoka noraezean mugitzen zen berriro beste argi-izpi bat
detektatu arte. Beti argi-sortzailetik urruntzen zen.
Bertsio aurreratuagoek oraindik bizitza zirraragarriagoa izan zuten.
Bateriak deskargatuta zeudenean barne-etengailu batek dortoka gelako
txoko ilunetara joatera behartzen zuen; bertan, Grey Walter-ek bateriak
kargatzeko gailuak jarri zituen, dortokak erabiltzen zituenak
(automatikoki konektatzen zen kargatzaileekin). Bateriak kargatu
ondoren, txoko neutral batera joaten zen han "ad infinitum" egoteko.
Oso erraz eraikitzen ziren dortoka hauek baina jostailu bat baino
zerbait gehiago ziren beraien egilearentzat. Honek zera planteatzen
zuen: ea dortoka izaki sentsoriala zen.
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Lehenengo puntu honetan ikusitakoaren arabera, bai!, baina
badakite zeintzu diren bilatu behar dituzten estimuluak eta zeintzu
ekidin?. Honek bigarren adreiluaren bila garamatza.
2. Datuen gordetzea. Ahalmen honen bitartez bizidun askok sen-

tsoreen bidez hartutako informazioa gorde eta gero etorkizunean erabil
dezakete mundura edo ingurunera egokitzeko ahalmena handitzeko.
Dortoka mekanikoa eta ameba soldaduaren desberdinak dira inguruneari ematen dioten erantzuna dela kausa. Dena den, horiek ere oso
mugatuak dira. Giro-baldintzak bereiz ditzaketen arren, eta horien
arabera erantzun, hau da egin dezaketen gauza bakarra. Behin sortuak
edo jaioak, hori bakarrik egin ahal izango dute. Edozein aldaketak
ingurunean –argi gorria txuriaren ordez, edo soinu bat argiaren ordezez du eraginik erabakia hartzeko prozesuan. Berdin da zenbat denbora
mantentzen diren giro-baldintza berriak, zeren eta dortokak ezin
izango bait du ezer bereizi hasierako baldintzak (argia/iluntasuna)
berriro aurkitu arte.
Baina bizidun gehienek jokamoldea aldatzeko ahalmena dute,
bizitzaren esperientziak direla eta, hau da, aurreko egoeretan
gordetako informazioari esker. Sinplifikatuz, honi ikastea deitzen
diogu. Makinekin antzeko zerbait lor daiteke?
Dortokak "badaki" bere bateriak kargatu behar dituela gelako
txoko ilunean eta harantz doa bateriak "ahul" daudenean bakarrik.
Hau da, adimenik sinpleena badu. Erabakiak har ditzake eta hiru
ekintza posibleren artean bat aukera dezake: urrundu argi distiratsutik,
joan gelako txoko ilun batera (bateriak ahuleziak jota daudenean) eta
mugitu noraezean argitzalean dauden gelako zonetan.
Sistemaren mekanismoa programa-multzotzat har dezakegu;
programa bakoitza estimulu konkretu bat ematen denean aktibatzen
da. Demagun une batez bateria-kargatzaileak argitan daudela eta ez
txoko ilun batean. Dortoka, argitik ihes egiteko eraikia, argia eta
iluntasunaren arteko mugan geldituko zen eta "hil" egingo zen bere
instintuek biziraupenaren aurka jotzeko adierazten diotelako.
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Dortokaren programak aldatu egin litezke argirantz hurbiltzeko eta

ez alderantziz; orduan dena ondo joango litzateke inguruneko
baldintzak berriro aldatu arte. Edo arau ahalmentsuagoak ere erabil
litezke: "urrundu argitik kasu batean ezik, bateriak baxu daudenean
eta kargatzaileak txoko ilunetan ez daudenean; orduan zoaz
argitarantz eta begiratu ea kargatzaileak hor dauden".
Mundu ezegonkorrean bizi ahal izateko araurik egokienak
"baldin/orduan" motakoak dirateke. Agindu konplexuagoak erabili
beharko genituzke baldintzak era konplexuagotan aldatuko balira eta
ez bakarrik argiztapen-aldaketa bat.
Dortokaren bizitza aberatsagoa izango litzateke ondoko kasuotan:
- sentsore-multzoa ahalmentsuagoa balitz, inguruneari buruzko
informazio gehiago lortzeko.
Hartutako informazio guztia gordetzeko adina espazio balu.
- Bere barnean konputagailu bat balu, informazio berria era
egokian maneiatzeko eta hau programa guztiekin erlazionatzeko.
Lehenengo bi puntuak ikusitakoak dira: datuen eskuratzea eta
gordetzea. Hirugarrena, aldiz, berria da eta programagarritasuna
deituko diogu. Honetan hainbat faktore sartzen da:
3. Prozesamendu-abiadura. Honek, nolabait, sistemaren
osagaiek egoera batetik beste batera pasatzeko behar duten denbora
neurtzen du. Zenbat eta azkarragoa izan informazioaren
prozesamendua, hainbat eta azkarragoa izango da kreaturaren
egokitze-prozesua ingurunearen aldaketen aurrean. Arlo honetan,
dudarik gabe, konputagailuak edozein izaki biologiko baino
azkarragoak dira; abiadura hau segundoko konmutaziotan neurtzen
bada (konmutazioa bait da egoera batetik bestera pasatzeko burutzen
den ekintza) konparaketa bat egin dezakegu: animalia gehienen
neuronek segundo batean hogei konmutazio burutzen dituzten
bitartean, konputagailurik motelenak, aldiz, milioika burutzen ditu.
4. Softwarea aldatzeko abiadura edo softwarearen
moldagarritasuna. Kreaturak estimulu baten aurrean programa
askoren artean egokiena aukeratu behar du ingurunearen arabera.
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Baina ingurunearen baldintzak aldatzen direnean programa batzu
aldatu beharko ditu estimulu berriei era egokian erantzun ahal
izateko. Programa-gaurkotze hau da faktore honen bitartez adierazi
nahi dena. Hemen ere, ikasteko prozesua nabaria da. Sistema
artifizialetan programa berriak norbaitek idatzi behar dituen bitartean,
sistema biologikoengan autoprogramazio automatikoa ematen da.
Horregatik, makina adimendunak lortuko badira, autoprogramagarriak izan beharko dute.
5. Softwarearen eraginkortasuna. Izaki biologikoengan
eraginkortasun ezak heriotza dakar, adibidez animalia txiki bati
beste bat hurbiltzen zaionean, lehenengoak datorrena laguna ala
etsaia den, ikusmen edo usaimenaren bitartez erabaki beharko du,
horren arabera erantzun egokia eman ahal izateko. Erabaki
desegokia hartzen badu sentsoreek hartutako informazioa txarra
delako edota bera motelegia delako sentsoreek emandako
informazioa prozesatzeko, orduan bereak egin du. Beraz,
eraginkortasuna oso ezaugarri garrantzitsua da.
6. Softwarearen eskala. Kreaturak erabil dezakeen programa-kopurua handiagoa bada, askoz hobe. Ezaugarri honek estimulu
desberdinei erantzun egokia eman diezaiekeela adierazten du.

Gizakiak adimen-mailarik altuena lortu du, zailtasun guztiak bere
kontra zeuzkala, milioika urteren buruan; konputagailua zizareari
aurrea hartu dio 25 urte baino gutxiagotan, eboluzio-maila
konparagarri batean. Gure adimena, tresna bezala erabilia, lagungarria
izan daiteke makinen adimenerantz daraman bidea, helburutzat
hartuta, aurkitzeko natur eboluzioak —nahikoa itsua izan denaemandakoak baino pausu zabalagoak emanez azkarrago joateko.
Adimen Artifizialaren etsaiek, aldiz, argumentu bera ematen dute
beti: Konputagailu bat ekintza jakin bat burutzeko programatua izan
da eta ezin du besterik egin. Adimen Artifizialaren aldekoek, bere
aldetik, ikasten duten algoritmoak aurkitzea posiblea dela uste dute,
honela makinaren jokamoldea aldatu egin daitekeelarik horretarako
programatua izan gabe.
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Teknologia aurreratu ahala, hurbilago ikusi izan da makina
adimendunak lortzearen helburua. Mikroprozesadoreak leku guztietan
agertzen hasi zirenean, japoniarrek 5. belaunaldiko konputagailuak
asmatzeari ekin zioten 1982an, zeintzuak adimendunak izango bait
ziren. Horretarako dirutza handiak inbertitu zituzten, 10 urtetan
beraien helburuak lortu ahal izateko, ikerkuntza hainbat eremutan
egiten zelarik. Konputagailu edo makina berri hauek:
- Lengoaia Naturala ulertu beharko lukete, programazio-lengoaiak
baztertuz erabiltzaileari dagokionean, hau da, erabiltzailearen
ama-hizkuntza, ingelesa dela, euskara dela, ulertu beharko lukete,
egitura finko batzu erabili behar izan gabe;
- pentsatu eta arrazonatu beharko lukete, gizakiak egiten duen
antzera;
- beren esperientzietatik ikasi beharko lukete.
Horretarako guztiz beharrezkoak suertatzen dira:
* hizkuntzalaritza eta logikako ikasketak,
* giza pentsamenduaren mekanismoen ezagutza (psikologian),
* giza ahotsa uler dezaketen eta testu idatziak irakur ditzaketen
gailuen eraikuntza,
* Adimen Artifizialaren garapena (giza ezagumendua nola pasa
konputagailuei), bereziki "ikasten duten algorimoak", hau da,
exekuzioan zehar informazio erabilgarria lortzen duten
algoritmoak,
* paralelotasuna, prozesamendu-abiadura handitzeko, prozesadore
asko elkarlanean aritzea alegia,
* ezagutza-baseak. Datu-baseak zer diren ia edonork badaki gaur
egun, adibidez banku batek bere bezeroei buruzko informazio
guztia gordetzeko erabilitako sistema informatikoak; ezagutza-baseen oinarriak berberak dira, baina gordetzen dutena ezagutza
da. Adibidez, sendagile batek diagnosi bat egiteko sintomak
abiapuntutzat hartuz, hauen artean bilatzen dituen erlazioek
haren ezagutza isladatzen dute.
Ikus daitekeenez, zientzia asko sartzen da Adimen Artifizialaren
eremuan: matematika, psikologia, hizkuntzalaritza, filosofia,
konputazio-zientziak, injinerutza elektronikoa,...
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Orokorrean, Adimen Artifizialeko ikerlarientzat gizakiaren
adimenaren funtsa "softwarean" datza, hau da, nolabait programa bat
daukagu buruan, konputagailua burmuina bera delarik. Arrazoi
honengatik, hasieratik bertatik, programak asmatzeari ekin zioten
ikerlari hauek, joku konplexuetan, xakean adibidez, nahikoa emaitza
esperantzagarriak lortu zirelarik (Azkeneko programak, hasierakoak
baino hobeak direnak, exekutatzen dituzten makinek irabazi egiten
dute kasu gehienetan, munduko txapeldunak ez izan arren.
Kasparovek irabazi egin du azkeneko aldian baina gorriak ikusi
ondoren).
Eta zergatik aukeratu zuten xakea? Bereziki sistema formala
delako, hots arau konkretu batzuren arabera mugimendu-aukera
zabala dagoelako. (Baina kontuz!: pieza guztien posizio-aukerak
taulan 10 120koa da, unibertsoan dauden atomoen kopurua baino
handiagoa). Eta formala izateagatik, oso egokia dateke
pentsamenduaren mekanismoak isladatzeko.
Orain arte ikusitakoa oinarritzat hartuz, Adimen Artifizialaren
aplikazio-eremuak zehaz ditzakegu: Lengoaia Naturala, Ikusmen
Artifiziala, Jokuak, Teoremen Erakuspen Logiko eta Teorikoak, eta
diru-lortzeari dagokionean praktikoagoak diren Errobotika eta
Sistema Adituak.
Lengoaia Naturala esaten dugunean bi alderdi bereizi behar
ditugu: alde batetik Lengoaia Naturalaren sorkuntza, hau da,
konputagailuak bere emaitzak erabiltzaileari aurkezteko honen
hizkuntza bera erabili beharko du eta ez asmatutako hizkuntza
abstraktu bat; beste aldetik, Lengoaia Naturalaren ulerkuntza
daukagu, hau da erabiltzaileak bere hizkuntza erabiltzen badu
konputagailuari aginduak emateko, honek ongi eta zehazki ulertu
beharko ditu agindu horiek.
Ikusmen Artifiziala esaten dugunean garbi izan behar dugu inguruneari buruzko informazio grafikoa hartzeaz gain –sentsorea bideo
kamara bat izan daiteke, adibidez– informazio hori interpretatu behar
dela, prozesatu alegia, informazio erabilgarria bereizteko.
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Jokuetan orain arte arrazonamendu-mailarik altuenak behar
dituztenak –zailenetarikoak gizakiarentzat– programatu dira, xakea
horietariko bat delarik.
Teoremen erakuspenei dagokienean, konputagailuari teorema
baten enuntziatua sartzen zaio berak frogaren pausuak aurki ditzan.
Beste bi eremuak ekonomiarekin erlazionatuago daude oraingoz,
aplikaziorik praktikoenak eta erabilgarrienak dituztelako.
Errobotak edonon erabil daitezke, mugikorrak ala geldikorrak
direlarik. Jadanik komentatu dugu lehenengoak fabriketan sartu izan direla
orain dela urte batzu, oraindik oso adimentsuak ez izan arren. Errobota,
lanari buruzko agindu biblikoari muzin egiteko gizakiaren azken
asmakuntza da, berak egin nahi ez dituen gauzak errobotak egin ditzan.
Sistema Adituak, azkenik, ezagutza-baseetan oinarritzen dira;
gizakiaren esperientzia behar duten eremuetan, adibidez medikuntzan,
arau konkretu batzuri jarraituz arrazonatzen duten programak baino
ez dira. Giza eskarmentua beharrezkoa denez ezagutza-baseak
sortzeko orduan, lehenik adituengana jo behar da beraien ezagutza
guztiak harrapatzeko.
Aplikazio abstraktuenetan –jokuak eta matematikoak– nahikoa
onak izan arren, besteetan ez dituzte lortzen hasieran espero ziren
mailak, bereziki Lengoaia Naturala ulertzean, ingurune naturalean
gauzak bereiztean (Ikusmen Artifiziala), memoriatik testuinguru
konkretu bati hobekien egokitzen zaion informazioa
berreskuratzean,....
Adibidez, guretzat errazak diren lanak, gosaria prestatzea edo
koadro batean agertzen den paisaia eta paisaia natural baten artean
bereiztea esate baterako, konputagailuentzat oso zailak suertatu dira,
zailegiak ez esateagatik. Alde batetik, algoritmo egokiak oraindik
aurkitu ez direlako edota, mugimenduei dagokienez, errobotak
nahikoa traketsak direlako; baina beste aldetik badirudi,
prozesamendu-abiadurari dagokionean, fisikak ezarritako mugak oso
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hurbil daudela. Honek adierazten du arazo konplexuen ebazpena
denbora-tarte onargarrietan lortuko bada konputazio-mekanismoak
aldatu beharko direla.
Prozesamendu-denboraren eragina oso garrantzitsua da adibide
honetan ikus dezakegunez. Suposa dezagun telebista-kamara bat
ezartzen diogula errobot bati bere ingurunea ikus dezan (ikusmen
artifiziala, beraz). Kamarak hartutako informazioa prozesatu
beharko du inguruneari buruzko informazio erabilgarria ateratzeko,
zinta mugikorrean agertzen diren piezak eta berauen posizioak esate
baterako. Prozesamendua burutzeko programa bat exekutatu behar
da, horretarako denbora-tarte konkretu bat behar delarik,
prozesadorearen abiadurarekin erlazionatuta dagoena. Denbora-tarte
hau handiegia baldin bada, pieza bat har dezakeela erabakitzen
duenerako pieza hori ez dago jadanik errobotak espero zuen
posizioan. Hau okerrago da errobotaren biziraupena jokuan
dagoenean, beste planeta batean baldin badago esate baterako, edo
konputagailua pertsona baten zaintzailea denean adibidez, eta
pertsonaren bizia arriskuan badago.
Konpara ditzagun ikusmen naturala eta artifiziala, naturala
oraingoz bestea baino eraginkorragoa dela agerian uzteko. Ikusmen
artifiziala lantzen duten programak oso konplexuak dira eta kalkulu-denbora luzea behar dute; horregatik, gaur eguneko ikusmen-sistemak motelegiak dira.
Bizidunen ikusmen-sistemak askoz azkarragoak dira. MITeko
ikerlari batzuk ornodunen erretinan hogei milioi neurona daudela
kalkulatu dute. Hauek milioi bat argi-sentsorek bidalitako seinaleak
hartu eta konbinatzen dituzte eragiketa sinpleak burutuz, ertzak,
makurrera eta mugimendua bezalako gauzak detektatzeko. Honela
prozesatutako irudia burmuinaren ikusmen-geruzara bidaltzen da.
Geruza hau erretina baino mila aldiz handiagoa da, gutxi
gorabehera. Demagun geruza honek erretinak bezainbeste eragiketa
burutzen duela segundo batean baina tamainarekiko proportzionalki;
honela sistema osoaren ahalmena begiz jo dezakegu.
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Begiak segundo batean hamar irudi maneiatu baldin baditzake,
orduan geruzak hamar mila maneiatuko ditu, hau da, hiru miloi
ordubetean gutxi gorabehera.
Konputagailu arrunt batean exekutatzen den programa eraginkor
batek erretinaren eragiketa sinple baten lan baliokidea burutzeko bi
minutu behar ditu, hau da, hogeitamar ordubetean. Beraz, gaur eguneko programak ornodunen ikusmen-sistema baino ehun mila aldiz
motelagoak dira. Burmuina bera ikusmen-sistema baino hamar aldiz
handiagoa denez, burmuinaren funtzionamendua konputagailu batez
emulatzeko honek gaur egunekoak baino miloi bat aldiz azkarragoak
izan beharko luke. Hau agian hogei urteren buruan lortuko da.
Eremu zail hauetan aurrerakuntzak gero eta motelagoak izan dira;
honek Adimen Artifizialaren mugak aurkitu direla adierazten bide du,
teknologiaren egoera kontutan izanda.
Oraingoz beraz, orokorrean hartuta, gizakia konputagailua baino
adimentsuago da, kalkuluak burutzen eta informazioa maneiatzen
azkarragoa eta doitasun handiagokoa ez izan arren. Beste alde batetik,
esperientzia dela bide ikasterakoan ere askoz hobeagoak gara.
Konputagailuak programagarriak izan ohi diren bitartean, bizidunok
ikasi egiten dugu.
Dena den, gure ezaugarrietariko batek gure kontra jokatzen du:
gure espezializazio ezak hain zuzen ere. Gure adimena eta trebeziari
esker denetarik egiten ikas dezakegu, baina ez gara espezialistak
gauza bakar batean. Honexegatik makina espezializatuak eraikitzen
ditugunean, konputagailuak zenbakizko kalkuluak burutzeko eta
informazioa prozesatzeko kasu, gu baino hobeak izan daitezke.
Jadanik esan dugunez, burmuinaren funtzioak makinetan sartzeko
saioak aspaldikoak dira, Adimen Artifiziala bera baino zaharragoak.
Betidanik burmuinaren funtzionamendua zehaztu nahi izan da era
ulergarrian helburu hori lortu ahal izateko. Garai bakoitzean
funtzionamendua azaltzeko ereduak asmatu dira, une horretan modan
zegoen teknologia erabili delarik. Newtonen garaian, adibidez,
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zientzilarientzat burmuina "erlojuaren" antzekoa zen, engranaiek, gurpilek eta malgukiek osatzen zutena. Konputagailu
elektronikoak sortu zirenean hauek erabiltzen ziren burmuinaren
eredutzat. Hortik adimen artifizialeko ikerlarien ideia:
pentsamendua -= burmuinean exekutatzen ari den programa, adimen
eta softwarearen arteko berdintasuna edo, gutxienez, baliokidetasuna
adierazteko. Bide hau itxita aurkitu denean, lehenago aipatutako
muga gaindigaitzak alegia, ikerketaren eszenatokira beste konputazio-mota bat atera da: Sare Neuronalak, muga horiek gaindituko dituela
agintzen duena.
Eremu hau oso berria badirudi ere, ez da horrela. Jadanik 1940an
ikerlari batzuk lehenengo Sare Neuronal Artifizialak aurkeztu
zituzten, burmuinaren neuronen antzera funtzionatzen zutenak.
Neurobiologian egindako ikerketei esker gauza asko ezagutzen da
neurona naturalei buruz. Horregatik hauen funtzionamendua
konputagailu baten bitartez isladatzea posible izan da.
Baina garbi utzi behar da Sare Neuronal Artifizialen inspirazioa
biologikoa izan arren ez dutela burmuinaren eredua izan nahi. Hau da,
burmuinaren funtzionamendua "emulatu" nahi dute, ez "simulatu".
Desberdintasuna nabaria da: burmuinaren funtzionamendua simulatu
nahi izango bagenu, bertan ematen diren prozesu guztiak pausuz
pausu errepikatu beharko genituzke, honela burmuin artifizial bat
lortuz. Emulatu nahi dugunean, aldiz, interesatzen zaiguna zera da,
burmuinak estimulu konkretu batzuri ematen dien erantzuna,
horretarako jarraitu behar izan dituen pausuak zeintzu diren kontutan
hartu gabe. Beraz, simulazioan prozesu osoa errepikatu behar da;
emulazioan erantzuna baino ez.
Sare neuronalak zibernetikarekin daude erlazionatuta. Zientzia
honek animalien eta makinen kontrola eta komunikazioen ikerkuntza
bateratua burutu nahi du. Honen adibide bat dortoka mekanikoa izan
daiteke.
Zibernetika 40.eko urteetan Norbert Wiener ikerlariak asmatu
zuen. Berrelikadurazko zirkuitutan oinarritzen da, hau delarik kontrol61

-sistemetan erabiltzen dena. Bere funtsa hauxe da: zirkuitu baten irteera
bere sarreran konektatzen da itxarotako irteera eta benetan lortutakoaren arteko diferentzia kalkulatzen delarik errorea zuzentzeko asmoz.
Zibernetikako ikertzaileek animalien mugitzeko eta sentsore
bidezko informazioa hartzeko gaitasunak bikoiztu nahi zituzten
makinetan, nerbio-sistemari buruz ikertzeko. Horretarako beraien
ereduetan neuronen antzeko osagaiak sartzen zituzten.
Hurbilketa hau nerbio-sistema handietako zelula-kopuru
astronomikoak mugatuta dago, baita neurona bakoitzak burutzen duen
funtzioa zehatz-mehatz bereizteko edo neuronak nola dauden
konektatuta jakiteko zailtasunak ere.
Neurona natural batek beste neuronek bidaltzen dizkioten pultsu
elektrikoak hartzen ditu bere sarreretan; sarrera bakoitza balio batez
"biderkatu" ondoren (sarrera bakoitzari "pisu" bat egokitzen zaiola
esan ohi da) guztiak batera prozesatzen ditu erreakzio kimiko
batzuren bitartez. Prozesamendu honen emaitza bere irteeran
kokatzen du gero, berarekin konektatuta dauden neuronei bidaltzeko.
Normalean mugatzaile bat badago. Prozesamenduaren emaitzak
maila konkretu bat gainditzen ez badu, neurona ez da aktibatzen eta
bere irteera zero da. Maila hori gainditzen badu, orduan neurona
aktibatu egiten da, irteera ere aktibatuz.
Neuronen arteko konexioak oso konplexuak izan ohi dira, sare bat
osatzen dutelarik normalean, hortik izena.
Sare Neuronal Artifizialetan funtzionamendu hori isladatu nahi izan
da: prozesamendu-unitate sinple, moldagarri eta elkarkonektatuek
osatutako sare guztiz paraleloak. Haien helburua ingurunearekin Sare
Neuronal Biologikoek eragiten duten era berean eragitea da.
Sare Neuronalen ezaugarri garrantzitsuenetariko bat
paralelotasuna da. Prozesadore sinple askok aldiberean prozesatzen
dute informazioa elkarri eragiten diotelarik konektatuta izateagatik.
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Burmuinean 10 10 eta 10 13 neurona bitartean dago; bakoitzak mila
eta ehun mila sarrera bitartean ditu. Neurona baten prozesamendu-abiadura nahikoa motela izan arren (100 "eragiketa" segundoko),
paralelotasuna dela kausa prozesamenduak guztira oso azkar burutzen
dira.
Sare Neuronal Artifizialak bi eratan eraikitzen dira: hardware edo
zirkuitu bereziak erabiliz, edo konputagailu bidezko simulazioak
eginez. Edozein kasutan, gaur eguneko teknologiaren egoera kontutan
izanda, neurona-kopurua txikia izan ohi da, ehun mila gehienez, eta
konexio-eredua ere asko sinplifikatzen da zeren bestela simulazio bat
burutzeko unibertsoaren edadea baino denbora luzeagoa beharko bait
genuke edo zirkuitu berezia eraikiko bagenu, unibertsoa bera baino
handiagoa aterako litzaiguke gaur eguneko zirkuituen tamaina
minimoak kontsideratuz.
Sare Neuronalen beste ezaugarria ikaste-ahalmena da, Hau da,
Sare Neuronalak ez dira programatzen: ikasi egiten dute. Ikaste-prozesu hau neuronen arteko konexioen pisuak aldatuz burutzen da.
Hiru ikasbide-mota dago:
* Gainbegiratua (OHOren antzekoa). Sareari sarrera-multzo bat
aurkezten zaio eta bakoitzarentzat eman behar duen irteera zein
den adierazten zaio, honela pisuak aldatzeko gai delarik irteera
egokia eman arte. Une horretan ikasi egin duela esaten da.
* Ez-gainbegiratua (BBBren antzekoa). Sareari eredu batzu
aurkezten zaizkio, berak elkartu beharko dituelarik hainbat
klasetan analogiak edo antzekotasunak bilatuz. Adibidez, eskuz
idatzitako letrak bereizteko hainbat pertsonak idatzitakoak
aurkeztuko dizkiogu bereiz ditzan, zein letra diren esan gabe.
Ikasi egiten duenean edozein unetan gai da letra desberdinak
bereizteko, ez bakarrik hasieran sartu dizkiogunak.
* Autogainbegiratua (Unibertsitatearen antzekoa). Ez dago ikaste-prozesurik berez. Sareak funtzionamenduan zehar ikasten bide
du.
63

Sare Neuronaletan burutzen den konputazioa analogikoa da, hots
azkenean ez da zenbaki bat lortzen. Sarearen emaitza bere neuronen
egoeretan isladatzen da.
Orain arteko aplikaziorik garrantzitsuenak hauexek izan dira:
Ikusmen Artifiziala, ereduen ezagutza (eskuz idatzitako letrak
adibidez), hizkeraren ezagutza, eta abar.
Bide hau adimenaren beheko funtzio edo mailetatik gorenetara
doa, lehenengo urratsak oharmena eta mugikortasuna direlarik.
Adimen artifizialarentzat, aldiz, lehenengo urratsa arrazonamendua
bera da, hau da, adimenaren funtziorik gorena. Ikuspuntuak, beraz,
kontrajarriak dira. Dena den, bi eremutan ikerketak aurrera egiten
badu, urte batzuren buruan (ikerlari batzuren arabera, berrogei
urtetan) erdiko puntu batetan aurkituko direla espero da, honela
azkenik makina adimendunak lortuz.
Garbi izan behar duguna hauxe da: Sare Neuronal Artifizialak
eremu konkretu batzutan soilik erabiliko dira, bereziki emaitza oñak
lortzen direnean, azken finean beti interesatzen zaiguna emaitzarik
onena lortzea bait da eta beste eremutan beste konputazio-motak gaur
egun jadanik oso onak eta eraginkorrak dira. Beraz, eremu bakoitzean
soluziorik egokiena. Soluzio guztiak osagarriak dira.
Adimen Artifizialean arazo bat ebazten denean ebazpenik onena
lortu nahi den bitartean, Sare neuronaletan hurbileko ebazpena
nahikoa da.
Sistema Adituak eta Sare Neuronalak konparatu egin daitezke:
* Sare Neuronalek ikasteko eta orokortzeko ahalmen txikia duten
bitartean, Sistema Adituen eraginkortasuna ez da hobetzen
esperientzia dela bide;
* Sistema Adituak ez dira ingurunera moldatzen eta oso
sentiberak dira degradazioaren aurrean. Sare Neuronalek aldiz
hutsekiko eta zaratarekiko tolerantzia badute, paralelotasunari
esker. Hau da, neurona batzu izorratu arren, sistema osoak ongi
funtzionatzen du; honi hutsekiko tolerantzia esaten zaio.
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Zarataz hauxe ulertzen dugu: inguruneari buruzko informazioa
oso zehatza ez izatea, degradatuta egotea alegia.
Ikusi dugunez, Adimen Artifiziala bi bide desberdinetatik lortuko
da: hurbilketa klasikoari jarraituz mailarik altuenak lortuko dira eta
Sare Neuronalen hurbilketari jarraituz, mailarik baxuenak. Beste
ikerlari batzuk, aldiz, Adimen Artifiziala lortu ahal izateko lehenago
Bizitza Artifiziala garatzea guztiz beharrezkoa dela adierazten dute.
Hau oraingoz ez dago pil-pilean, baina ez dakigu zer gerta daitekeen
datozen urteetan.
Lehenengo animaliek nerbio sistema txikiak edo sinpleak zituzten.
Honek konfidantza ematen du gaur eguneko konputagailu txikiak
adimenerantz daramaten lehenengo pausuak emulatzeko gai direla
pentsatzeko. Ideia hauxe da: kokatu programa edo konputagailu
horiek zailtasun inkrementaleko egoeren aurrean, hasierako animaliek
aurkitzen zituztenekoen modura, –nola erreakzionatzen duten
bapateko arriskuen aurrean– ; honela prozesu guztia errepikatu ahal
izatea espero da.
Garbi dago makina adimendunen esistentziaren eragin soziala
garrantzitsua izango dela. Ikusi besterik ez dago zer gertatu den
errobotik sinpleenak auto-fabriketan sartu direnean: langileak sobran
daudenez kaleratuak izaten dira. Nire ustez arazoa ez datza
makinetan, gizakiak asmakuntza horiek nola erabiltzen dituenean
baizik. Ikerketak aurrera eraman behar dira zalantzarik gabe, zerbait
aldatu behar baldin bada gizartea da, gizakien arteko elkartasunari
garrantzia handiagoa emanez. Izan ere, makina adimendunak laguntza
polita izan daitezke etorkizunean, espaziorako bidaietan adibidez.
Bukatzeko, beldurra ere badago. Agian fikzio-zientziazko pelikula
txar asko (edo ez hain txarrak) ikusi ditugulako. Oraingoz, errobotak
gure esklabuak dira. Baina, makina adimendunak lortzen ditugunean,
autonomoak izango direla pentsa liteke, beraz ez direla gizakiaren
menpe egongo; agian gu baino adimentsuago izango dira eta beren
independentzia lortzeko iraultzari ekingo diote, borondate onekoak
izan arren, gure biziraupena, espezie bezala, arriskuan jarriz. Baten
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batek hori erraz konpon daitekeela pentsa lezake: makina
adimendunak guk sortzen ditugunez, jar diezaiogun muga bat beraien
adimenari. Baina hau ez da hain sinplea. Gu, eboluzioaren poderioz,
ikasteko gai izan gara, gure arbasoek zeukaten adimen-maila handituz
joan delarik. Honen arabera, makinei adimen gutxienezko bat
ezartzen badiegu benetan lagungarriak suertatzeko, oso probablea da
beraiek ikastea, adimen maila gero eta altuagoak lortuz. Kontutan
hartzekoa da, halaber, gure burmuinaren neuronak karbonozkoak
diren bezala, makina adimendunen osagaiak siliziozkoak direla, biak
Osagai Kimikoen Taula Periodikoan taldekideak.
Irudimena libre uzten badugu edozer pentsa dezakegu etorkizunari
buruz. Baina era berean gure biziraupena arriskuan dagoela pentsa
dezakegu, guk geuk sortutako arriskuak txantxetakoak ez direlako
(arma nuklearrak esaterako); kasu honetan agian makina
adimendunak gure adimenaren salbatzaileak baino ez dira izango.
Edozein kasutan ere hauskorrak gara! Dinosauroak gu baino askoz
handiagoak izan arren desagertu egin ziren. Zergatik pentsatu behar
dugu gure zibilizazioa mantentzeko beharrezkoak garela? Agian
eboluzioaren helburua adimena lortzea zen, eta berdin zaio
eboluzioari zein euskarri erabiltzen duen adimen horrek. Nork daki?
Batzuk heriotzaren ondorengo bizitzan sinesten dute. Zergatik ez
pentsa hauxe izan daitekeela gure adimenaren gorputzetiko
askatasuna lortzeko aukera?
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AINTZIRAK,
HEGAZTIEN PARADISU
J.R. Aihartza
izakiok aintzirei buruz izandako eritzi eta planteamenduak
ikaragarri aldatu dira historian zehar. Ehiza eta arrantza bizibide
garrantzitsutzat zeuzkaten kulturetan aintzirak aberastasunaren iturri
ziren, bertan arraina franko eta ehizaki ugari lor bait zitezkeen, eta
sasoia zenean, baita arrautzak, eta saski eta jantziak egiteko makina
bat material ere. Erdi Aroan, jauntxoek ondotxo babesten zituzten
zingira, aintzira eta padurak, gaur egun "inguru hezeak" deritzogunak,
eta bertako arrantza, ehiza, eta abarrak euren kontrol zorrotzaren
menpe zeuzkaten, gainerako aberastasun-iturri guztiak bezalaxe. XIX.
mendetik aurrera ordea, eta industrializazioa, eta medikuntzaren
garapena zirela medio, gizakion aintzirekiko planteamenduak arras
aldatu ziren. Aintzirak leku zikin, ustel eta baliogabekotzat jo ziren,
eta gainera gaisotasun eta izurrite askoren sorgune zirelako ustea
zabaldu zen. Ondorioz, aintzirak lehortzeko eta bertako lurrak
nekazaritzarako erabiltzeko joera nagusitu zen, ingurune hezeen
hondamendiari hasiera emanez.

G

Azken hamarkadetan ordea, eta Ekologiaren garapenaren ondorioz,
ikuspuntu hau erabat aldatu da berriro ere, ingurune hezeen babesa
ingurugiroaren zaintzaz arduratzen diren guztien kezka nagusienetariko
bat izatera iritsi delarik. Izan ere, bai bait dakigu egun, aintzirak,
zingirak, padurak, e.a., aberastasun handieneko ekosistemak izateaz
gainera, uraren zikloan garrantzi ikaragarria duten guneak direla, eta
beraz, euren babesa eta kontrola ezinbestekoak zaizkigula
ingurugiroaren, eta beraz, gure biziraupenaren aldeko borrokan.
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AINTZIREN EKOLOGIA
Ur kontinentalak, hau da, ur gezez edo gazi-gezez osotutako ur-masak, klasikoki bi talde handitan banatu dira: batetik ur-korronteak
ditugu, ibai eta errekak alegia, hauek euren dinamika propioa
dutelarik; bestetik berriz ur-masa geldoak dauzkagu, hots, lakuak,
aintzirak, urmaelak, urtegiak... Ur-masa geldo hauek oso desberdinak
izan daitezke ordea, euren arteko desberdintasunak osotzen dituzten
ekosistemen ekoizpen-mailan eta espezie-dibertsitatean isladatzen
direlarik.
Ur geldoen ezaugarriak baldintzatzen dituzten faktoreak asko izan
daitezke. Batetik, ur-masa sortzen duen uraren iturriak erabateko
garrantzia izan dezake, bertara datorren ura nolakoa den baldintzatuko
bait du. Halaber, ur-masaren tamaina, eta arroaren forma ere
erabakiorrak izango dira: ur-ertzak launak edo malkarrak izatearen
arabera, bertan landaretza trinkoa sortu ahal izango da ala ez; bestalde
azalera eta sakoneraren arteko erlazioak ur-masaren ekoizpen-maila
baldintzatuko du, alegia fotosintesia burutu daitekeeneko geruza
fotikoak ur-bolumen osoarekiko duen garrantzia adierazten bait du.
Azkenik, uraren ezaugarri fisiko eta kimikoak aipatu behar dira:
tenperatura, oxigeno- eta karbono dioxido-kontzentrazioak,
gardentasuna, eta elikagai mineralen kontzentrazioa, hauen artean
nitratoak eta fosfatoak mugatzaile izan daitezkeelarik.
Aipatutakoaren arabera garbi dago ur geldoak oso mota
desberdinetakoak izan daitezkeela, baina gure eremu geografikora
mugatuz, eta zertxobait sinplifikatuz, hiru taldetan bana ditzakegu.
Batetik iboiak dauzkagu. Hauek jatorri glaziarra duten laku
goimenditarrak dira; Euskal Herrian ez, baina Pirinio zentralean
eskuarki beha daitezke. Tamaina txiki edo ertaineko ur-masak ditugu
hauek, eta bertako elikagai-eskasia dela eta oligotrofikoak direla
esaten da. Iboiak batez ere elur- eta euri-urez hornitzen dira, eta
gainera ur honek oso ibilbide laburra egiten du iboietara iritsi aurretik,
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eta beraz oso elikagai mineral gutxi dakar bertara. Bestalde, uraren
jatorria, eta eremu goimenditarretako klima hotza direla kausa,
iboietako tenperatura oso baxua izaten da. Bi faktore hauen ondorioz,
hots, elikagai-peitutasuna eta tenperatura baxua, iboiak oso ekoizpen
baxuko ekosistemak ditugu, eta beraz oso bizidun gutxi aurkituko
dugu bertan.
Bigarren kategoria batean laku menditarrak aipatu behar dira.
Hauek ez dute jatorri glaziarrik, eta gehienetan iharduera
hidrodinamikoz edo biodinamikoz sortuak dira; era berean bertara
iristen diren urek ibilbide luzeagoa egin ohi dute, eta beraz elikagai
mineral gehiago garraiatzen dute bertara, baina hala ere laku
menditarrak oligotrofikoak izaten dira, ekoizpen-maila baxuko
ekosistemak alegia. Izaera honen arrazoiak batik bat azalera eta
sakoneraren arteko erlazio baxua, eta ur-ertz malkarrak izatea ditugu.
Lehen ezaugarriaren ondorioz, geruza fotikoak, hots, fotosintesia
burutzen deneko geruzak, garrantzia erlatibo txikia du uraren
bolumen osoarekiko; geruza honetan sortutako biomasa, handia izan
badaiteke ere, ur-bolumen osoan disolbatzen da, uretan suspentsioan
dagoen materia organikoaren kontzentrazioa txikia izanik. Halaber,
ur-ertz malkarrak izatearen ondorioz, landaretza urtar gutxi gara
daiteke bertan, edota bestela esanda, lakua inguratzen duen landaregerrikoa oso mehea izaten da. Ondorioz beraz, laku menditarrak
iboiak baino aberatsagoak diren arren, oraindik ere ekoizpen baxuko
ekosistemak ditugu, eta beraz, ez dira bizidun asko mantentzeko
gauza, bertako espezie-dentsitatea eta dibertsitatea ere nahikoa
baxuak izanik.
Azkenik, aintzirak eta urmaelak dauzkagu. Hauek sakonera
gutxiko ur-masa zabalak izateagatik bereizten dira, eta bertako uren
elikagai-kontzentrazio handia dela eta, ekoizpen-maila altuko
ekosistemak osotzen dituzte. Azalera eta sakoneraren arteko erlazio
handiak, geruza fotikoak ur-bolumenaren zati garrantzitsu bat
betetzea dakar, eta honi elikagai mineralen eskuragarritasuna gehituz,
fitoplanktonaren garapen garrantzitsua lortzen da. Fitoplanktonaren
kontura zooplanktona garatzen da, eta beraz, suspentsioan dagoen
materia organikoaren kopurua ugaria da oso. Bestalde gainera, ur-ertz
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launak izatean landaretza urtarra asko garatzen da, zenbaitetan ur-masaren azaleraren gehiengoa estaltzera iritsiz. Ekoizpen-maila
handi honen ondorioz, kontsumitzaileen komunitateak ere oso
aberatsak gertatzen dira, bai fitofagoen artean, bai eta zoofago eta
detritiboroen artean ere. Honela beraz, ekoizpen altuaren ondorioz,
kontsumitzaileen dentsitatea eta dibertsitatea ere oso garrantzitsuak
izatera hel daitezke ingurune hauetan.
Euskal Herrian aintzira gutxi dauzkagu, eta daudenak nahikoak
txikiak izan ohi dira. Gehienak Nafarroako erriberan eta Arabako
hegoaldean kokaturik daude. Euren jatorriaren arabera, bi taldetan
bana ditzakegu: batzu lurtzoru iragazkaitzez osotutako depresioetan
bildutako urak dira; hauek erreka edo iturriz homituta egoten dira, eta
udan sasoiko lehorteak paira ditzakete. Besteak arro endorreikotan
sortutakoak ditugu, hauek ur gazi-gezak izateagatik bereizten
direlarik. Hauetaz gainera ba dira gizakiak eraikitako urmael
artifizialak ere. Bestalde, naturalak direnetan ere nekazaritzarako
egindako giza-eraldaketak beha daitezke: dikeak, kanalak...
Aintziretako bizidunen komunitateak, ur-ertzetik erdiranzko
jarraiera nabarmena osotuz ageri zaizkigu, eraztun edo gerrikoz
eratutako egitura kontzentrikoa irudikatzen dutelarik. Komunitate
hauen baitan begibistakoena landaretza dugu noski, eta berau
erabiliko dugu eraztun hauetariko bakoitza identifikatzeko.
Lehen eraztun edo gerrikoa, "landaretza palustre sublehortarrak"
osotzen du batik bat. Hau aintziraren inguruan eta uretatik kanpora
kokatuta egoten da, nahiz eta lurtzoruaren azpi-aldeko hezetasuna
jasotzen duen. Bertako landare-espezie adierazgarrienak Carex-ak,
makina bat gramineo, eta zuhaitz batzu ditugu, sahatsak (Salix sp.) eta
tamarizak (Tamarix sp.) bereziki.
Bigarren eraztuna "lezkadia" izen generikoaz ezagun duguna da.
Hau sakonera gutxiko uretan ezarritako landaretza trinko eta itxia izan
ohi da. Bertako landareak sustraiak urpean baina aparatu begetatiboa
airean izaten duten espezie herbazeo gogor eta lignifikatuak dira,
hauen artean adierazgarrienak kanabera eta lezkak (Arundo eta
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Phragmites generoetakoak), aneak (Typha sp.), eta Juncus

eta Scirpus

generoetako ihi urtarrak izanik.
Hirugarren gerrikoa eratuz landare flotatzaileak eta urpeko larreak
dauzkagu. Hauek 1-1,5 m.ko sakoneren artean kokatu ohi diren auka
eta landare belarkara samurragoak dira. Espezie flotatzaileen artean
aipagarrienak nenufarrak (Nuphar lutea) eta ur-dilistak (Lemna sp.)
ditugu. Urpeko larreetan berriz, adierazgarrienak Chara generoko
aukak, eta Potamogeton, Myriophyllum, Utricularia, Najas,
Polygonium, Groenlandia eta Ranunculus genero fanerogamoetako
zenbait espezie dira, besteak beste. Landare hauek sustraiak sakonera
txikiagoko uretan, eta aparatu begetatiboa urpean flotatzen izaten
dituzte, eta lorea soilik aireratzen dute sasoia denean.
Azkenik, aintziren gune zentralean "ur libreak" deritzon eremua
kokatzen da. Bertan aintzirako urik sakonenak izaten dira, eta beraz
ezin daiteke bertan inolako landaretzarik garatu. Aldiz, gune honetan
ekoizpen planktonikoa garrantzitsua izaten da: auka zianofizeo eta
klorofizeoek (fitoplanktoneko elementuek) biomasa handia lor
dezakete bertan, hauen kontura zooplanktonak garapen bikaina izanik
(protozoo, errotifero, kopepodo, ostrakodo, eta intsektuak eta berauen
larbak).

ORNODUNAK
Aintziretako ezaugarriak aipatzean, berezitasunik garrantzitsuena
bertako ekoizpen-maila altua dela esan da. Honen ondorioz, aintzirak
oso ekosistema aberatsak ditugu, eta beraz, urarekin erlazionatutako
talde faunistikoen garrantzia ere handia da bertan. Garrantzi hau
kuantitatiboki eta kualitatiboki ere isladatzen da; kuantitatiboki,
elikagai asko ekoitziz kontsumitzaile askorentzako lekua egon
daitekeelako, hau aintziretako animali dentsitate altuak frogatzen
duelarik; eta kualitatiboki, bertako espezie-dibertsitatea, hau da,
espezie desberdinen kopurua ere oso altua delako.
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Dena dela, dentsitatea eta dibertsitatea ere ez dira berdinak
aintziretako eskualde guztietan, ez eta ornodunen klase guztietan ere.
Arrainei dagokienean, aintziretan ez da espezie gehiegirik izaten
–ez Euskal Herrian behintzat–, izan ere gure lurraldean dauden
aintzira gehienak ibaiekiko loturarik gabeak bait dira. Dena dela,
gehienetan zenbait espezie sartuak izan dira, hauen artean
aipagarrienak karpak (Cyprinus carpio ), urre-arrainak (Carassius
auratus ), tenkak (Tinca tinca ), e.a. izanik. Guzti hauek ur epel edo
berotan egoki moldatzen diren espezieak ditugu, eta oxigeno-kontzentrazio baxuak eta kutsadurari ere ondotxo eusten diotenak.
Beraien elikadurari dagokionean berriz, omniboroak dira, eta gaztetan
batez ere planktonaz elikatzen diren arren, ondoren ornogabeak eta
berauen larbak, aukak, hondakin begetalak, zapaburuak eta beste
arrainen erruak ere jaten dituzte.
Aintzirak bestalde habitat aproposa gertatzen zaizkie anfibioei, eta
ondorioz ur geldoetan bizitzeko moldaturik dauden espezieak oso
ugariak izaten dira bertan udaberria aldean. Hauen artean
aipagarrienak uhandre marmolairea (Triturus marmoratus ), uhandre
palmatua (Triturus helveticus ), apo lasterkaria (Bufo bufo ), apo
pintatua (Discoglossus pictus), apo pikarta (Pelodytes punctatus ), eta
igel berdea (Rana perezi) ditugu.
Narrasti eta ugaztunek ordea ez dute arrakasta handiegirik
honelako ingurune hezeetan. Izan ere, eta gure latitudean batik bat,
narrastiak animalia eguzkizale eta lehortarrak bait dira gehienetan, eta
beraz, aintziretan ez dute bizileku aproposik izaten. Halaz ere, badira
bi espezie ingurune heze edota urtarretan ere bizitzeko moldatu
direnak: suge biperakara (Natrix maura ) eta suge gorbataduna
(Natrix natrix) hain zuzen ere. Bi narrasti hauek igerilari onak ditugu,
eta euren ehizakiak uretan bilatu eta harrapatzeko zaleak dira.
Bietariko lehena suge txikia da –normalean ez da 70-80 cm.tik
gorakoa izaten–, eta normalean uretan edo ur-bazterretan bizi da,
bertan harrapa ditzakeen igel, uhandre, zapaburu, sugandila eta bestez
elikatzen delarik. Suge gorbataduna berriz handiagoa izaten da
–normalean 150 cm. ingurukoa izaten den arren 2 m.ra ere hel
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daiteke–, eta aurrekoa baino lehortarragoa izanik, erreka, ibai, urmael
edo aintziren inguruetan bizi da gehienetan, batzutan uretatik urrun
ere aurki daitekeelarik; bere ehizakien artean anfibioak eta berauen
larbak, beste narrastiak, saguak, e.a. aipa daitezke.
Ugaztunei dagokienean berriz, aintziretako lezkadi ureztatu eta
lokaztuak ez dira oso bizileku egokia, bertan animalia hauek
lokomozio-arazoak izaten dituzte eta. Halaz ere, noski, talde honetan
ere badira espezie batzu mota honetako inguruneetan moldatzen
direnak. Hauen artean arratoi beltza (Rattus rattus ) eta ur-arratoia
(Arvicola sapidus) dira batik bat aintziretan beha daitezkeenak. Biak
karraskari omniboroak dira, eta landareak eta berauen haziak jateaz
gainera, tarteka anfibioak, eta hegazti urtarren arrautza eta txitoak ere
harrapatzen dituzte. Bestalde, azeria (Vulpes vulpes ) bezain
oportunista den animalia batek ere badu aukerarik medio honetan, eta
behin baino gehiagotan ausartuko da berau lezkadian barnera
ehizakiren bati atzaparra botatzeko esperantzaz. Hauetaz gainera
ordea ez da ugaztunik ageri ia gure herriko aintziretan, batez ere
hauek txikiak direlako, eta oso isolatuta ageri direlako, inguruko
landaretza sublehortar babestailerik ia gabe.

HEGAZTIAK
Aintziretan hegaztiak dira, zalantzarik gabe, ornodunen artean
arrakasta handiena lortu dutenak, batetik berauen lokomozio-ahalmena oso egokia gertatzen delako bertan mugitzeko, eta bestetik
gainera lezkadiak eta urak babesa eskaintzen dietelako ehiztari
ugaztunen aurrean. Guzti honi aintzirek eskaintzen dituzten aukera
trofiko galantak gehitzen badizkiogu, erraz uler daiteke ingurune
hauek hegaztien benetako paradisu izatera iritsi izana.
Ekoizpen-maila altuko ekosistema aberats hauetan kontsumi
daitekeen biomasa -jakia- handia da espazio txikian, eta honek
kontsumitzaileen dentsitatea ere handia izatea baimentzen du. Honen
ondorioz, hegazti akuatiko asko taldezaleak edo kolonialak dira; beste
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batzu berriz bakarzaleak dira, baina kasu hauetan jokabide honen
arrazoia etologikoa izaten da.
Hegazti-dentsitatea eta dibertsitatea ere handiak izanik, espezieen
arteko lehiakidetzak minimoa behar du izan, eta ondorioz
espezializazio handia gertatzen da bertako hegaztien artean
elikadurari dagokionean. Honela, elikadura-mota osagarrien bitartez
errekurtso trofikoen ustirakuntza optimizatzea lortzen da: espezie
batzu mikrofagoak dira, eta planktona izanen da haien elikagai
nagusia; beste batzu berriz fitofagoak –landare-jaleak– ditugu; eta
besteak zoofagoak, hauen artean arrantzale eta ehiztariak,
intsektiboroak, limikoloak e.a. bereiz daitezkeelarik. Dena dela,
espezie gehienak polifagoak izaten dira –denetarik jaten dutenak
alegia–, nahiz eta elikagai-mota batekiko zaletasuna duten. Espezieen
arteko lehiakidetza ekidin beharrak ordea, ez dakar soilik
elikadurarekiko espezializazioa; horrez gainera espezie bakoitzaren
habitata ere oso nabarmenki mugatuta dago, txoko ekologiko
desberdinak zorroztasun handiz bereizten direlarik.
Gure aintziretan beha daitezkeen hegazti-espezieen ugaritasunak
ezinezkoa egiten du noski lan honetan guztiei buruz aritzea. Espezie
batzu sedentarioak ditugu, baina besteak migratzaileak izaten dira, eta
hauen artean badira habiagileak direnak Euskal Herrian, bai hona
negua pasatzera etortzen direnak soilik, eta baita pasean baino ikusten
ez direnak ere. Dena dela, lan honetan presentzia nabariena dutenak,
eta berauen habitatarekiko moldaerengatik interesgarrien gertatzen
direnak aipatuko dira, sedentario nahiz migratzaileak, edota habiagile
direnak eta ez direnak barne.

Hegazti igerilari eta urpekariak
Hauek ur libreetan, eta urpeko larre eta landare flotatzaileen
eremuan bizi diren hegaztiak dira. Haien ezaugarri orokorren artean
aipagarrienak lumaje hidrofugoa eta igerian aritzeko moldaerak ageri
izatea ditugu. Lumaje hidrofugoaren garrantzia ikaragarria da noski
igerian edota urpean ibili behar duen hegaztiarentzat, izan ere lumak
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bustiz gero hegan egiteko ahalmena galduko bait luke, eta gainera
bero-galera izugarria izango bait luke animaliak, hotzak hiltzera
iritsiz. Horrexegatik, hegazti igerilari eta urpekariek berauen lumak
behin eta berriro gantz berezi batez igurzteko beharra izaten dute,
urez blai egin ez daitezen. Gantz hau kloakaren ondoan kokatutako
guruin uropigialean ekoizten dute, ondoren eta mokoaren bitartez
soina estaltzen duten luma guztietan zabaltzeko. Honela bada, hegazti
hauek makina bat ordu botatzen dute egunero berauen lumak
txukundu, orraztu eta koipeztatzen.
Horrez gainera, hegazti igerilariek mintzez hornitutako hatzak
izaten dituzte, eta urpekarien kasuan hegalak laburtzeko joera beha
daiteke, hauek enbarazoa izaten bait dira urpean igerian egiteko
orduan. Honela beraz, hegazti urpekariek zailtasunak izaten dituzte
hegan egiteko, eta normalean asko kostatzen zaie aireratzea; eta
horrexegatik lezkadi-ertzetan edo ur-bazterretan baino nahiago izaten
dute ur libreetan aritzea, lehorretik hurbil daitezkeen etsaiengandik
urrun.
Hegazti igerilari eta urpekarien artean bi talde nagusi bereiz
ditzakegu besteak beste: batetik Podicipediformes ordena osotzen
duten murgil eta txilinportak dauzkagu, eta bestetik berriz
Anseriformes orden zabala osotzen duten antzara, ahate, paita eta
gainerakoak.
Podizipediformeak igerian eta urpean ibiltzeko biziki ongi
moldatutako hegaztiak ditugu: berauen hankak soinaren atzeko aldean
kokatuta daude igerian hobeki egin ahal izateko, baina aldiz lehorrean
ibiltzeko gauza ez dira ia; urpean dabiltzanean ikusmena ere
moldatuta ageri dute medio honetan distantziak hobeki kalkulatzeko,
eta honela berauen ehizakiak harrapatu ahal izateko.
Talde honen baitan espezie adierazgarriena murgil handia
(Podiceps cristatus ) dateke ziurrenik. Berau ahatearen tamainako
hegaztia dugu, isats nabarmenik gabea, eta lepo luzeagoa duena.
Moko zuzen eta zorrotza tresna bikaina du arrainak harrapatzeko; izan
ere murgil handia harrapakaria bait da, bere ehizakien artean, eta
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arrainez gainera, anfibioak, moluskuak, krustazeoak, intsektuak, e.a.
aipa daitezkeelarik. Horrez gainera begetal bat edo beste ere jan
dezake tarteka. Bere anatomia, esan bezala, uretan bizitzeko
moldatua ageri du: hatzak mintzez homituta ditu, baina ez ahateen
mintz interdigitalez; aldiz, murgilaren mintzak hatz bakoitzaren
inguruan lobuluak eratuz hedatzen dira, hau podizipediformeen
ezaugarria delarik. Bestalde, tartsoak -"zangoak"- lateralki zapalduta
izaten ditu urari ahalik eta erresistentzia gutxien eskaintzearren, eta
soina ere erabat hidrodinamikoa izaten du. Deigarria da hegazti
honek egiten duen zaku aereoen erabilpen berezia. Zaku aereoak
hegaztien egitura bereziak dira. Oro har, birikekin komunikatutako
barrunbe zabalak izaten dira, animaliaren soin osoan zehar hedatzen
direnak, eta normalean, hegaztia hegan doanean gertatzen diren
presio-aldaketak konpentsatzeko, hegaztiaren errefrigeraziorako, eta
airearen biriketan zeharreko fluxua erregulatzeko balio dute. Murgil
handiak ordea beste funtzio desberdinetarako erabiltzen ditu, urpeko
untzietako inmertsio-ganbara gisara alegia, zaku hauen bolumena
aldatuz bere soinaren pisu espezifikoa kontrolatzea lortzen duelarik.
Honela, zaku aereoen bolumena txikiagotuz askoz ere errazago
hondora daiteke uretan, eta murgiltzea askoz ere lan erosoagoa
gertatzen zaio. Bestalde, arrisku edo etsairen bat somatuz gero,
zakuen bolumena txikiagotu, eta ia soin osoa urpean daramala
hondoratuta igeri egiteko gai da, lepoa eta burua kanpoan periskopio
baten modura eramanez.
Garbi ikus daitekeenez beraz, murgil handiaren bizimodua uretan
gertatzen da erabat, eta ugalketa ere bertan, lezkadi-ertzetako
landaretzaren artean burutzen du. Honela, araldian, murgil handiek
janzkera ederrez apaindurik dantza nupzialak izaten dituzte habia
semiflotatzailea eraiki aurretik. Azken honetan jarritako 3-4
arrautzetatik jaioko diren txitoak nidifugoak eta igerilari trebeak
izaten dira, eta nnunduratu eta ordu gutxitara berauen gurasoekin
batera ibiltzen dira aintziretako uretan gora eta behera. Lehen
egunetan ordea, txitoek ez dute indar gehiegirik izaten igerian
denbora luzean aritzeko, eta beraz, nekatzen direnean gurasoetariko
baten gainera igotzen dira atseden hartzera.
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Murgil handia aintzira, urmael, urtegi eta ibai geldoetan bizi
daiteke, baldin eta landaretzarik bada ur-ertzetan, eta Euskal Herrian,
oso ugaria ez den arren, habiagile arrunta dela esan daiteke Nafarroan
–20 bikote ugaltzaile inguru hainbatu dira bertan–, eta Arabako
Ulibarri urtegian ere ugal daitekeela uste da. Bestalde negutiar arrunta
ere bada Euskal Herrian.
Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis ) ere podizipediformea
dugu halaber, eta murgil handiaren "lehengusua" dela esan genezake
beraz. Bere izenak dioenez, 25 cm.ko luzera eta 200 gr. inguruko
pisua izanik hegazti igerilarien arteko txikiena dela azpimarratu behar
da. Bestalde, bizimodua eta habitatari dagokionean murgil
handiarekiko antzekotasun handiak ageri ditu, eta honexek bezala,
txilinporta txikiak ere ia bizi osoa uretan ematen du. Honela beraz,
murgil handiak dituen moldaera anatomiko eta etologiko beretsuak
ageri ditu medioarekiko hobeki egokitzearren: mintzez hornitutako
hatzak, igeriketa hondoratua, urperako egokitutako ikusmena, e.a.
Elikadurari dagokionean berriz murgil handia baino zertxobait
omniboroagoa dela esan daiteke, bere dietaren osagai nagusiak arrain
txikiak eta ornogabeak diren arren, material begetal gehixeago jaten
bait du txilinportak bere lehengusu handiak baino. Bestalde habitata
ere berdintsua izaten dute. Txilinporta halaz ere landaretzatik
gertuago bizi da, eta sarritan izkutatzen da bertan arriskurik somatzen
badu; dena dela ihes egin behar duenean murgiltzeko joera nabaria du
honek ere. Orokorrean zera esan daiteke, alegia, txilinporta murgil
handiaren bertsio txikia dela, eta ondorioz ehizaki txikiagoak
harrapatzeaz gainera, ur-masa txikiagotan ere egoki molda daitekeen
hegaztia dugula. Gainerakoan berauen bizimodu eta moldaerak
antzerakoak dira oso.
Hegazti igerilari eta urpekarien arteko talderik zabalena,
Anseriformes ordeneko Anatidae familian sailkaturik dauden ahateek
osatzen dute. Familia zabal honetan 150 espezie inguru sailkatu dira
egundaino, gehienak ur gezetakoak, eta morfologikoki oso ezaugarri
homogenoak ageri dituztenak izanik. Honen ondorioz, ahateen
identifikazioak nahikotxo zailtasun dakarkio hasieran hegaztiei buruz
ikasi gura duen zaletuari. Orokorrean ahateak tamaina handi edo
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ertaineko hegaztiak dira; lepoa luzea eta mokoa zapala izaten dituzte,
eta hankak soin borobiltsuaren atzeko aldean txertatzen dira, igeri
egiterakoan propultsio-indarrari etekin hobea atereaz; ondorioz ordea,
lehorrean mugitzen direnean ibilera trakets eta baldarra dute. Lumaje
trinkoa eta ugaria izaten dute, eta dimorfismo sexuala beronen
kolorazioan antzematen da; honela, arrek kolore deigarri
bereizgarriak dauzkaten artean, emeek janzkera arre jazpeztatua
azaltzen dute, kriptiko samarra alegia, sexu honetan espezie
desberdinen arteko bereizketa bisuala zaila gertatzen delarik. Horrez
gainera, ahateak orokorrean hegalari bikainak izaten dira –murgilariak
ez direnak behintzat–, eta beraz hegal garatuak dauzkate. Oin
palmipedoetan laugarren hatza ia erabat desagertzeraino murriztuta
izaten dute, lehen hiru hatzen artean mintz interdigital sendoa
hedatzen delarik.
Ahateen artean bi talde nagusi bereiz ditzakegu, berauen
elikatzeko moduaren arabera, eta honen ondorioz sortutako moldaera
sekundarioen arabera. Honela, batetik ahate murgilariak dauzkagu,
hots, berauen janaria urpean murgilduz lortzen dutenak; hauek lepoa,
hankak eta hegalak laburragoak edukitzen dituzte, eta ondorioz ez
dute hegarako erreztasun handiegirik izaten. Bestetik ur-azaletako
ahateak ditugu, hau da, ur-ertzetan edo pulunpa eginez bazkatzen
direnak; hauek noski, lepoa eta hankak luzeagoak, eta hegalak
sendoagoak izaten dituzte, eta askoz ere hegalari bikainagoak izaten
dira. Horrez gainera, hainbeste espezie daudenez eta berauen arteko
lehiakidetza murriztearren, espezie bakoitzaren txoko ekologikoa
ikaragarri zehazki mugatuta ageri da, bereizketa hau batik bat maila
trofikoan gertatzen delarik. Honela, ahate batzu batez ere fitofagoak,
besteak zoofagoak, eta beste batzu mikroiragazleak dira. Eta gainera,
espezie bakoitzak leku desberdinean bilatzen du janaria; murgilarien
artean elikadura-mota bera duten espezieak sakonera desberdinetan
bazkatzen dira, eta ur-azaleko ahateek berriz, aintzira berean leku
desberdinetarako joera dute gosea asetzerakoan.
Urpean murgilduz bazkatzen diren ahateen taldean bi dira Euskal
Herrian aipagarrien gerta dakizkigukeen espezieak: murgilari arrunta
(Aythya ferina ) eta murgilari mottoduna (Aythya fuligula ).
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Murgilari arrunta Europa zentralean eta mediterraniarrean
ugaltzen den ahate txikia da. Euskal Herrian berriz negutiar arrunta
dugu, eta habiagile izatera ere irits daitekeela uste da. Elikaduraren
aldetik batez ere fitofagoa dela esan behar da, eta 1-2 m.ko
sakoneretan dauden sustrai, hazi eta orriak dira haren elikagai
nagusiak -tarteka ornogaberen bat ere jaten duen arren-.
Murgilari mottoduna ere arruntaren tamaina beretsuko bisitari
negutiarra dugu, baina bere ahaidea ez bezala, murgilari mottoduna
zoofagoa da batik bat, eta 2-3 m.ko sakoneretan harrapatzen dituen
molusku, arrain txiki, intsektu-larba, anfibio, e.a.ez bizi da. Bi espezie
hauek hegal laburreko ahateak dira, eta ondorioz hegarako gaitasun
eskasa dutenak. Horrexegatik, normalean ur libreetan biltzen dira
atseden hartzeko, kopetazuriekin (Fulica atra ) eta beste ahate
batzurekin talde handiak eratuz, aintziren ertzetatik edota lezkaditik
suerta dakizkiekeen arriskuetatik urrun.
Murgilari eta kopetazuriekin batera, ahate gorrizta (Netta rufina)
ere maiz ikus daiteke ur libreetan biltzen diren hegazti-talde
handietan. Ahate gorrizta jatorria Asian duen hegazti eder eta
fidakaitza dugu, eta egun ingurune mediterraniarrean gune isolatutan
bizi da. Euskal Herrian negutiar arrunta da, eta Nafarroako guneren
batean habiagile ere bada jadanik. Tamainaren aldetik murgilariak
baino handixeagoa den ahate hau –arrak 1-1'5 Kg.ko pisua izaten
du–, murgilarien eta ur-azaleko ahateen bitartekoa dela esan daiteke;
izan ere jateko murgiltzeko gaitasuna duen arren hegalari bikaina ere
bait da. Elikaduraren aldetik batez ere fitofagoa dugu, eta janaria 1-2
m.ko sakoneretan bilatzen du batik bat.
Gainazaleko ahateen artean basahatea (Anas platyrhynchos) da
espezierik handien eta ezagunena, izan ere etxeko ahateak ere espezie
honetatik lortutako arraza eta barietateak bait ditugu. Basahatea
hedapen handiko hegaztia dugu, arktikotik hasi eta
mediterraniorainoko eremu zabalean ager bait daiteke; Euskal Herrian
sedentarioa eta migratzaile partziala izan daiteke, eta honela,
Nafarroan habiagile arrunta dugu, eta Araban ere dozena batzu bikote
ugaltzen dira egun; bestalde, pasean eta neguan oso ugaria gerta
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daiteke gure geografia osoan. Bere izaera oportunista dela eta, edozein
habitat hezetan bizi daiteke, bere elikadura begetariano dibertsoari
esker baliabide trofiko anitz ustiratzeko gai delarik; honela, landare eta
hazi akuatikoez gainera, zerealeak, sustraiak, ezkurrak, eta beste
makina bat elikagai ere erabil dezake bere beharrizan metabolikoak
asetzeko. Bestalde gainera ez du exigentzia handiegirik planteatzen
ugaltzeko orduan ere, eta honela, habia landare akuatikoen artean nahiz
palaxuetan, sasi-artetan, enbor-zuloetan zein beste edozein lekutan ere
egin dezake. Aintziretan, normalean lezkadi-ertzetako uretan egoten da,
bertako uretan pulunpaka, urperatutako landarez elikatzen delarik. Izan
ere, basahatea hegalari bikaina bait da, eta bere hegalen potentzia
ikaragarriari esker, lehorretik datorkiokeen edozein arriskuren aurrean
kolpez hegatzeko ahalmena bait du.
Hauetaz gainera, badira beste makina bat anseriforme ere gure
ainziretan noizbehinka gutxienez agertzen direnak. Honela, eta batzu
aipatzearren, habiagile gisara –urriak badira ere– ipar-ahatea (Anas
strepera ) eta uda-zertzeta (Anas querquedula ) aipa genitzazke;
negutiar edo pasekoen artean berriz antzarak (Anser sp. ), paita arrunta
(Tadorna tadorna), ahate txistularia (Anas penelope), zertzeta arrunta
(Anas crecca ), ahate buztanluzea (Anas acuta ) eta ahate mokozabala
(Anas clypeata ) dira aipagarrienak. Azken espezie hau negutiar arrunta
dugu Euskal Herrian, eta agian laster habiagile izatera ere irits liteke
baldin eta horretarako ingurune egokiak errespetatuko bagenitu. Berau
da gainazaleko ahateen artean zoofagoena, batez ere molusku,
krustazeo eta intsektu-larbez elikatzen delarik. Izenak aditzera ematen
duenez, ahate honen mokoan elikadurarekin erlazionaturiko moldaera
berezia beha daiteke, izan ere ahate mokozabala mikroiragazle
espezializatua bait da, eta ondorioz, mokoa gainerako ahateek baino
zabalagoa du, lokatzetan eta landere-hondakinetan bizi diren
ornogabeak iragazteko bahe bikainaren gisara erabiltzen duelarik.

Lezkadiko hegaztiak.
Lezkadiaren baitan bizi diren hegaztien orokortasunei begira,
lehenik nabarmendu beharrekoa igerian aritzeko moldaeren beharrik
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ez izatea dugu. Ondorioz, lezkadiko espezieetan ez zaizkigu mintzez
hornitutako hatzik, ez igeriketak baldintzatutako hegal murrizturik
ageri. Aldiz, bertan bizi diren hegaztiek hatz eta tartso luzeak izaten
dituzte, hauek landaretzari hobeki eustea, eta zolu lokaztuetan
euspen-azalera handiagoa edukitzea baimentzen bait dute. Era berean,
hegaztien soin-enborrak estuak izan ohi dira, lateralki zapalduak,
landaretza trinkoaren artean errazkiago barneratu ahal izateko.
Bestalde, eta hegazti igerilari eta urpekari gehienak ez bezala,
lezkadiko hegaztiak bakarzaleak izaten dira, eta berauen lumajeak
kolore kriptiko eta disruptiboak ageri ditu gehienetan, animalia hauen
defentsa-bide nagusiena etsaiek ez ikustean oinarritzen delarik.
Azkenik, hegazti hauen artean zoofagoak dira nagusi, izan ere
lezkadiko landare gehienak ikaragarri lignifikatuak izaten bait dira,
liseritzeko zailak oso, eta ondorioz ez dira oso elikagai erraza
gertatzen hegaztientzat; beraz, bertan bizi diren espezieak batez ere
intsektiboroak, arrantzaleak, edota beste animaliez elikatzen diren
ehiztariak ditugu.
Halaz ere, ur libreetatik lezkadirako aldaketa ez da bapatean
gertatzen, eta ondorioz badira zenbait espezie bitarteko moldaerak
ageri dituztenak. Hauen artean aipagarriena kopetazuria (Fulica atra )
izan bide da ziurrenik. Hegazti taldezale hau Gruiformes ordeneko
Rallidae familian sailkatutako espezie arrunt eta hedatua dugu,
landaretza trinkoa dagoen edozein ingurune hezetan ager daitekeena.
Ageri dituen moldaera anatomikoen arabera hegazti igerilarien eta
lezkadietan bizi direnen bitartekoa dela esan daiteke: batetik hatz
luzeak ditu landaretzaren artean hobeki eusteko, baina bestetik, hatz
hauek mintzezko tolesdurez inguratuta ageri dira –murgil handiaren
antzera– igerian aritzeko. Kopetazuria igerilari eta urpekari bikaina bait
da izan, eta honelaxe, hegalak murriztuta dituenez, zailtasunak izaten
ditu hegan egiteko, uretatik altxatzea asko kostatzen zaiolarik.
Elikaduraren aldetik begetarianoa da, eta urpeko landaretza eta
aintzira-ingurutako landare eta haziak dira haren janaria. Arriskuren bat
somatzean ordea, eta aipaturiko hegarako zailtasunak direla eta, lezkadian izkutatzen da berehala. Habia ere lezkadiaren baitan eraikitako
plataforma bikain flotatzailea izaten du, eta bertan jaioko diren txitoak,
arrautzetik irten eta berehala inguruko lezketan izkutatzen dira.
81

Ur-oiloa (Gallinula chloropus ) kopetazuriaren lehengusu txikia
da. Berau ere lezkadi-ertzetan bizi den erralidoa dugu, baina
kopetazuria ez bezala, ur-oiloa hegazti bakarzalea izaten da, hau
beronen landaretza-arterako joera nabarmenagoaren adierazle izanik.
Izaera hau bere anatomian ere beha daiteke, izan ere hatz luzeetan ez
bait du mintzezko tolesdurarik ageri, eta kopetazuria bezain hegalari
traketsa izan arren, ez du hark adinako zaletasunik igerian aritzeko,
eta sekula ez da lezkadi-ertzetatik ur libreetarantz gehiegi ateratzen,
beti ere landaretzak eskaintzen dion babesetik gertu ibiltzen delarik.
Bestalde, ur-oiloa ikaragarri espezie oportunista dugu, eta landaretza
akuatikoa dagoen edozein ingurune hezetan ager daiteke; Euskal
Herrian lurralde osoan beha daiteke, bai aintzira eta urmaeletan,
ibaietan, erreketan, kostaldean, e.a. Bere biologiaren gainerako
alderdiei dagokienean berriz ez du desberdintasun nabarmenegirik
ageri kopetazuriaren aldean: ur-oiloa ere hegazti fitofagoa dugu, eta
batik bat landare akuatikoez eta ur-ertzetako beste landare eta haziez
elikatzen da, eta habia ere lezka-artean, edota ur-ertzetako sastraketan
eraikitzen du, kopetazuriaren antzera, eta txitoak nidifugoak izaten
dira halaber.
Rallidae familiaren baitan ordea, ur-oilanda handia (Rallus
aquaticus ) dugu, zalantzarik gabe, lezkadian bizitzeko moldaera
nabarmenenak erakusten dituen espeziea. Hau zozoa baino
handixeagoa da tamainaz, eta bere lumaje arre pintarratuari esker
ikusgaitza gertatzen da landaretza urtarraren artean. Hatzak luzeak
ditu oso, eta ondorioz, lehorrean ibilera baldarra ageri duen arren,
lezkadian oso trebe mugitzen da; lateralki zapaldutako soin-enborra
ere baliogarri gertatzen zaio horretarako. Kolorazio kriptikoaz
gainera, eta defentsabide gisara, ur-oilanda handiak bizimodu bakarti
eta iheskorra egiten du, eta ikusteko zaila da benetan. Bestalde, batez
ere ilunabarrez eta gauez mugitzen da janari bila, eta orduan soilik
ateratzen da lezkadiak eskaintzen dion babesetik. Honela, kantua
izaten da ia beti bere presentziaz oharterazten gaituen datu bakarra.
Elikadurari dagokionean, ur-oilanda zoofagoa da batik bat, bere
ehizakien artean uretan, lokatzetan eta larre hezetan harrapatutako
intsektu, molusku, zizare, armiarma, eta beste ornogabeak aipa
daitezkeelarik. Ur-oilandak hedapen zabala du Europa osoan, eta
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Euskal Herrian Nafarroako aintzira, urmael eta ibaietan, Araban Ebro
ibaian, eta Gipuzkoa eta Bizkaian kostaldeko paduretan behatu izan
da. Ziur aski, dena dela, hegazti honen presentzia askoz ere zabalagoa
gerta daiteke uste dena baino beronen ohitura izu eta iheskorrak direla
eta.
Paseriformeek ere badute lekurik noski lezkadian, eta hauen
artean gainera badira ingurune honetara egoki moldatutako zenbait
espezie. Talde bat aipatzekotan Sylviidae familian sailkatutako lezkari
(Acrocephalus sp. ), ihi-txori (Cisticola juncidis ) eta benarrizek
(Locustella sp. ) osoturikoa hautatu behar da zalantzarik gabe, izan
ere hauek lezkadian eta ihietan bizi diren hegazti espezializatuak bait
ditugu. Guzti hauek intsektiboroak ditugu, eta habi ehuleak esaten
zaie, habia material begetal desberdinak elkarren artean josiz
eraikitzeko duten abilezia dela eta.
Talde honen baitan espezie handiena lezkari karratxina
(Acrocephalus arundinaceus) dugu. Arabazozo baten tamainakoa den

hegazti bitxi hau batez ere kantuaz bereizten da gehienetan, berau
apoak egiten duenaren antzerako hots lakar eta atsekabea izaten bait
da. Lezkari karratxina beti lezkadi ureztatuetan bizi den intsektiboroa
da, eta aintziretan lezkadiaren ur-aldeko eskualdetan finkatzen da,
aukeratutako lurraldea tinko defendatzen duelarik. Hedapen zabaleko
hegazti termofilo hau, Euskal Herrian udako bisitaria izaten da.
Honela, Nafarroako erriberan eta Araban Ebro aldean habiagile
arrunta da; halaber, kostaldeko paduretan ere ohizkoa gertatzen da
lezkadiak kontserbatzen direneko lekuetan. Habia uraren gainetik 50150 cm.ko altueran lezken zurtoinen inguruan eraikitzen duen egitura
trinkoa izaten da, elkarrekin trabatu eta "jositako" zuntz begetalez eta
orriz egina. Bertan jaioko diren txitoak nidikolak izaten dira, baina
habian egoteak ekar dezakeen arriskua saihestearren, berauen
garapena ikaragarri azkarra izaten da, eta 11-12 egunetan habia
uzteko prest egoten dira.
Lezkari karratxinaren lehengusu txikia lezkari arrunta
(Acrocephalus scirpaeus ) da. Hau askoz ere txori txikiagoa da,

txolarre baten tamainakoa edo, eta orokorrean lezkari karratxinaren
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ezaugarri beretsuak ageri ditu bere biologiari dagokionean. Lezkari
arruntak ordea, habitat desberdina duela esan daiteke. Izan ere, eta
lezkari arrunta ere lezkadian bizi den arren, honek ureztatu gabeko
lekuak aukeratzen ditu ingurune honetan. Honela, aintziretan lezkadiaren lehor-aldeko eskualdeak hautatzen ditu habia egiteko. Honela, bi
espezie hauek bizimodu berdintsua duten arren, berauen arteko
lehiakidetza habitataren arabera ekiditen da. Euskal Herrian lezkari
arrunta ohizkoa da Euskal Herriko paduretan, eta baita Nafarroako
erriberako lezkaditan edota Arabako Ebro ibaiaren ingurukoetan ere.
Lezkadiaren inguruko gainerako landaretzaren artean halaber
benarriz gorrizta (Locustella luscinioides ) eta ihi-txoria (Cisticola
juncidis) ere ohizko intsektiboroak izaten dira.
Azken hau espezie berezia da gainera: ihi-txoria Euskal Herriko
txoririk txikienetarikoa dugu, 10 cm.ko luzera eta 7-9 gr.ko pisua
besterik ez bait ditu. Jatorriz hegoafrikarra dugu bestalde, baina azken
hamarkadetan sekulako hedapena burutu du txori arrakastatsu honek,
eta egun Belgikaraino iritsi dela esan daiteke. Izaera termofiloa du
noski, eta honela Euskal Herrian kostaldeko padura epeletan, eta
Nafarroa eta Arabako erdialde eta hegoaldeko ihitza eta belardi
hezetan egokitu da. Hala ere ordea espezie sedentarioa dugu, eta
negua ere bertan pasatzen du. Aintziretan lezkadiaren inguruko ihitza
eta belardi trinkoetan egiten du habia, hau sarrera albo batean duen
zuntz begetalez eta armiarma-sarez ehundutako egitura borobiltsua
delarik. Txoritxo bitxi honen arrakastaren arrazoia bestalde, bere
ugalkuntzarako ahalmen handiak azaltzen digu: ihi-txoriak 4-6 arrautz
jartzen ditu txitaldiko, eta hau oso laburra izaten da –12 egun aski dira
txitoak jaiotzeko, eta hauek habia 10-11 egunetara uzten dute–, baina
gainera, bi eta hiru txitaldi ere burutu ditzake urtero, benetazko
"ugaltzeko makinatzat" har genezakeelarik.

Ardeidoen taldea
Aintziretako hegaztiei buruz iharduterakoan ordea ezinbestekoa da
lertxun, lertxuntxo eta abarrek osotzen duten taldeaz aritzea. Ardeidae
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familia mundu osoan barreiatuta bizi diren hirurogeitabederatzi
espeziez osotuta dago, hauetariko gehienak tropikalak izanik. Euskal
Herrian berriz, Europako bederatzi espezieetariko sei bizi direla esan
daiteke, nahiz eta oraingoz habiagile ziurrak bost baino ez diren.
Ardeido guztiak ingurune hezeetan bizi diren harrapakariak dira,
eta ur gezetan nahiz itsas-adarretako gazi-gezetan ere aurki ditzakegu.
Eta aintziretan ageri direnetan lezkadia da berauen bizileku nagusia.
Hegazti hauen ezaugarririk begibistakoena soin-zati desberdinen
luzera dugu. Hain dira luze eta meheak, ze sarritan liraintasun eta
dotoretasunetik baldarkeriarik farregarrienera pasatzen direla berauen
higiduretan. Dena dela, zango luze eta meheak oso egokiak gertatzen
zaizkie ur axaletan berauen harrapakinak uxatu gabe ibiltzeko orduan.
Era berean, azkon-itxurako moko zorrotza eta lepo luze malgua ehizatresna aproposak dituzte berauen ehizaki dohakabeak harrapatzeko.
Ikuskizun bikaina izaten da lertxuntxo txikia (Egretta garzetta )
arrantzan ari denekoa: uretan mantso mugituz, hanka baten gainean
geldirik egoten da, lepoa atzera botata, moko zorrotza aurrerantz eta
behera zuzentzen duen bitartean; segidan beste hanka uretan sartu, eta
hondotik aurrerantz mugitzen du poliki-poliki, bertan dagokeen
arrainen bat mugitu erazteko asmoz; harrapakinen bat somatuz gero,
lepoa balezta baten moduan askatzen du, moko zorrotza aurrera
jaurtiz, eta arraina, igela edo dena delakoa bertan harrapatuz.
Lertxuntxo txikia (Egretta garzetta) tamaina ertaineko ardeido
liraina dugu, kolore zuri garbiko luma leun eta finez jantzia. Moko
luze eta zorrotza beltza du, eta baita zango luzeak ere, behatz hori
deigarriak izatea espeziearen bereizgarri delarik. Araldian bestalde,
eta ardeido gehientsuenek bezala, itxura dotore honi garondotik
ateratzen zaizkion luma luze eta finek gehitzen dizkio apaingarri
gisara. Luma leun eta eder horiek animalia hauen zorigaitza izan ziren
garai batean, izan ere XX. mendearen azkenetan milaka lertxun,
lertxuntxo eta beste garbitu bait ziren emakumeen kapela eta
jantzietarako hornidurak lortzearren. Iharduera honek, hegazti hauen
izaera koloniala dela eta, kalte ikaragarria egin zien ardeidoen
populazioei, ehiztariek kolpean dozenaka hiltzen bait zituzten.
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Euskal Herrian habiagile urria den arren –Nafarroako gune bitan
baino ez da ugalketarik behatu–, lertxuntxo txikia migrazio-sasoietan
eta negutiar moduan gure lurraldeko hainbat ingurune hezetan arrunt
izatera heldu dela esan daiteke. Ugaritasun erlatibo hau berria dela
esan behar da ordea, eta espezieak Europa osoan erakusten duen
hedatze-joera nabarmenaren ondoriotzat jotzen da.
Lertxuntxo txikia egunez bizi den hegazti taldezalea dugu, eta
araldian izan ezik ohitura isilekoa izaten da. Bere habitatari
dagokionean ez du eskari zorrotzegirik ezartzen, aintzira eta
zingiretan nahiz arroz-soro eta paduretan ere bizi bait daiteke, bertan
arrain, anfibio eta intsektuz elikatzen delarik. Ugalketarako ordea, eta
gainerako ardeidoek bezalatsu, zuhaitz, zuhamuxka edo lezkaz
osotutako landaretza trinkoaz gainera, lasaitasun minimo bat ere
beharrezkoa du bere koloniak eratzeko, eta hau zoritxarrez
Nafarroako aintzira bakar batzutan baino ez diogu eskaintzen egun,
eta hori ere ozta-ozta.
Lertxun hauskara (Ardea cinerea ) dugu Europako ardeidorik
handiena. 90 cm.ko luzera eta 170 cm.ko hegal-zabalera izanik,
eskualde eurosiberiarrean hedapen zabala duen hegazti handi
bakarretako bat dugu, eta Euskal Herrian ere eskuarki ikus daiteke
–zenbait lekutan talde handitan gainera–, nahiz eta lertxuntxo
txikiaren kasuan bezala, gure ingurune hezeetako bisitari negutiarra
den batez ere.
Lertxun hauskara moldagarritasun handiko espeziea da, eta
arrantza ugaria eta gizakiongandiko lasaitasuna besterik ez ditu
eskatzen ingurune batean egokitzeko, baina esan bezala azken
baldintza hau bereziki zaila gertatzen zaio Euskal Herrian, bertan
ingurune apropos gutxi, eta ziurrenik, daudenetan ere giza presio
handiegia topatu bide bait du.
Arrantzale-ehiztari bikaina izaki, eta egunean 500 gr. jaki
beharrezko ditu lertxun hauskarak, bere harrapakinen artean arrainak,
igelak, intsektuak, sugeak, arratoiak, beste hegaztien txitoak, eta
txilinporta helduak (Tachybaptus ruficollis ) ere konta daitezkeelarik.
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Ardeidoek duten hestegorri dilatagarriari esker, harrapatutakoak
normalean osorik irensten ditu; bere liseri-urin sendoek hezurrak ere
deskonposatzen dituzte, ile, hatzazal eta ezkatak berriz "egagropila"
izenaz ezagun den bola iletsua eratuz kanporatzen dituztelarik.
Ugal lekuetan lertxun hauskarak kolonia handiak eratuz biltzen
dira, habiak egiteko normalean zuhaitzetako adarrik garaienak
aukeratuz. Tamalez ordea, Euskal Herrian ez da ugalketarik frogatu
orain artean. Dena dela, 1990.eko udaberrian bikote heldu bat behatu
zen Pitillasko aintziran araldian, eta baita habia egiteko materialak
garraiatzen ere, eta beraz baliteke ingurune hezeak zertxobait zainduz
gero epe laburrean lertxun hauskara Euskal Herriko hegazti
habiagilen zerrendan sartu ahal izatea.
Aurrekoa baino zertxobait txikiagoa bada ere, antzerako itxura eta
ohiturak ditu lertxun gorriak (Ardea purpurea). Espezie honen
banaketa geografikoak ordea izaera termofiloagoa isladatzen du, izan
ere Asiako hego eta ekialdean, Ekialde ertainean, eta Afrikako
hegoaldean ugaria den arren, Europan bere banaketa
Mediterranioaren inguruetara, eta Frantzia eta Holandako gune
bakanen batzutara mugatzen bait da. Penintsulan bertan ere, hego eta
erdialdean ohizkoa den arren, iparraldean bitxia gertatzen da oso.
Gainera, Europako populazioak migratzaileak dira, eta behin ugalketa
burutu eta gero Saharatik behera ihes egiten dute eskualde tropikalen
bila. Nafarroan hogeitabost bikote ugaltzaile inguru aurkitu dira, beti
ere erribera aldeko aintzira eta ibai-bazterretan, populazio
garrantzitsuenak Biana eta Pitillasko aintziretan izanik.
Aurreko espezieak ez bezala, lertxun gorriak lezkadia nahiago du
zuhaitzak baino habia egiterako orduan, eta lan hau koloniatan
burutzeko joera duen arren, dentsitate baxuko lekutan bakarka ere
egin dezake.
Bere lumajearen kolorazioa ere lezkadiko bizimodurako egokitua
du: lepoan eta bularrean zehar ageri dituen luzetarako marra ilunek
funtzio disruptibo argia dute, lezken artean animaliaren forma
galerazi egiten dutelarik. Horregatik, eta txori-zezenek (Botaurus
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stellaris) eta amiltxori txikiek (Ixobrychus minutus) ohi duten
bezalaxe, lertxun gorriek ere, arriskua izan daitekeen edozeren
aurrean "hesohol-jarrera" hartzen dute; edo bestela esanda, lepoa
luze-luze egin, eta mokoa zerura begira dutela geratzen dira,
lezkadiaren baitan ikuskaitz bilakatuz. Txitoek ere jarrera bera
hartzen dute inor habiara hurbiltzen bazaie.
Lertxun gorriaren habia, tolestu eta elkarren artean trabatutako
lezka eta ihiz osatutako plataforma bikaina izaten da (gehienetan
urazalaren gainetik 2 m ingurura eraikia) eta bertan 4-6 arrautza
urdin errungo ditu emeak. Bertatik jaioko diren txitoak nidikolak
izaten dira, eta beraien elikaduraz –helduek paparrean ekarritako
arrain, suge, igel, etab.ez osatua–, bi gurasoak arduratzen dira.
Lezkadian bizitzeko moldatuta dauden ardeidoen artean adibide
nabaria, txori-zezen arruntean daukagu (Botaurus stellaris). Izen
bitxia da hau lertxunarentzat, baina beronen zergatia garbi izanen
dugu udaberriko gau isilen batean animalia xelebre honen araldiko
kantu lodia entzuteko aukera baldin badugu. Izan ere zezenaren marru
labur eta apala gogorarazten bait du.
Txori-zezena ilunabarrez edota gauez bizi den hegazti iheskorra
da; oilo baten tamainakoa, hegarako zaletasun eskasekoa, eta
normalean lezkadiaren babesetik sekulan ere ateratzen ez dena. Bere
lumen kolore arre marraztu eta pintarratuari esker ikusgaitza gertatzen
da lezka artean, bere defentsabide nagusia kamuflajea delarik.
Elikadurari dagokionean ez du desberdintasunik ageri gainerako
lertxunekiko, eta batez ere arrain, intsektu eta ornogabe txikiak
ehizatuz bizi da hau ere.
Bere izaera iheskorraren ondorioz, txori-zezena hegazti bakarzalea
da; koloniarik sortzen ez duena alegia. Europako populazioen
urritasuna animalia honen habitat-motarekin lotuta egon daiteke, izan
ere txori-zezenak lezkadi zabalak behar bait ditu bere bizimodua
burutzeko, eta tamalez lezkadiak ikaragarri murriztu dizkiogu azken
mendean zehar.
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Euskal Herrian txori-zezen habiagileak Nafarroan bakarrik aurkitu
dira, herrialde honetan sedentarioak izanik. Halaz ere, txori-zezenen
populazioa oso urria da bertan, eta orain arte behintzat Biana eta
Pitillasko aintziretan baino ez da ikusi –bizpahiru bikote guztira–,
nahiz eta hegazti hauen bizimodu izkutua dela eta, beste nonbait
izatea ere balitekeen.
Txori-zezenaren tamaina berekoa den amiltxori arrunta
(Nycticorax nycticorax) ere, bizimodu ilunabartar eta gautarra egiten

duen ardeido txikia dugu. Hain zuzen, lertxuntxo honen latinezko
izena -"gaueko belea"- ohitura gautar eta hauetatik eta ilunabarrean
ehiza-lekuetarantz abiatzen denean botatzen dituen karraka latzetatik
datorkio.
Amiltxoria hedapen zabaleko hegaztia dugu. Hego eta
Iparramerikan, Afrikan, eta Eurasiako eskualde epeletan bizi da.
Hegazti arborikola eta koloniala izanik, ez du txori-zezenaren
kolorazio kriptikorik ale gazteetan baino ageri, eta helduen lumajea
lertxun hauskararen antzerakoagoa izaten da, begi gorri biziak
bereizgarri dituela. Morfologiaren aldetik berriz, lertxun
tipikoengandik urrundu egiten da zertxobait. Izan ere bere lepoa
laburra bait da, eta mokoa eta zangoak ere ez bait ditu hain luzeak.
Aldaketa hauek landaretza itxia eta zuhaitzetako adarren artean
hobeki ibiltzeko moldaerak direla pentsa daiteke.
Amiltxoria egunez lezkadi-inguruetako eta ibai-bazterretako
sahats eta tamarizen artean babestuta egoten da. Ilunabarra iristen
denean berriz, ibai-ertzetara edota ur azal zingiratsuetara hurbiltzen
da intsektu urtar, krustazeo eta ornodun txikien ehizera.
Europako populazioak negua Afrika tropikalean igarotzen duten
talde migratzaileez osatzen dira. Apiril aldera berriz, amiltxoriak
iparraldera datozkigu ugaltzera. Euskal Herrian espezie urria den
arren, azken urteotan Nafarroako erriberako ingurune heze
desberdinak kolonizatzen ari da, Bianatik hasi eta Tuteraraino Ebro
ibaiaren inguruko zenbait puntutan populazio iraunkorrak ezarri
direlarik. Era berean Lapurdin ere habiagilea dela esan behar da.
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Azkenik, amiltxori txikia (Ixobrychus minutus) da Euskal Herriko
ardeidoen artean aipatu beharreko seigarren espeziea. Berau lertxun
txikia dugu oso; 35 cm luze, 5 cm-ko hegal-zabalera, eta 150 gr-ko
pisua besterik ez bait ditu. Lumajearen koloreari dagokionean, hau
amiltxori arruntaren eta txori-zezenaren bitartekoa da. Ezkutatzeko
gaitasun handia izaki, eta inor ohartu ere egin gabe gizakiongandik
gertu bizitzeko gauza da. Arriskua izan daitekeenaren aurrean hegazti
honek ere "hesohol-jarrera" hartzen du, eta haizeak lezkadia astintzen
badu, lepoaz lezken mugimendua imitatzen du.
Amiltxori txikia ere ohitura gautarrak dituen animalia dugu;
ehizera batipat ilunabarrez abiatzen dena. Lan honetan ari denean,
lezketan uraren gainetik eta isiltasun osoz ibiltzen da, atzamar luzeez
kanaberei eutsiz, eta ehizakiren bat uretan ikusita gainera jauzi
eginez. Era berean, bi kanaberei eustea aski du lezketan gora igo eta
landareren baten muturrean kokatutako txitxiburduntzi tentagarria
harrapatzeko.
Amiltxori txikia Eurasiako eskualde epeletako padura, urtegi,
aintzira eta ibai-bazterretan bizi da, egokitzeko lezkadi trinko txiki bat
aski duelarik. Europako populazioak migratzaileak dira, eta ugalketa
burutu ondoren, uztail aldean edo, gazteak dispertsio-mugimendutan
hasten dira, abuztu inguruan Afrika tropikalerantz abiatzen direlarik.
Euskal Herrian amiltxori txikia oso urria da, eta espezie honetan
ere gehienak Nafarroan behatu dira, nahiz eta Arabako hegoaldeko
gune batzutan ere detektatu den. Ugalketarik ez da inon ere frogatu
gure lurraldean, baina hala ere Nafarroan hamarren bat bikote
habiagile izan bide direla estimatu da, eta animaliaren ohitura
iheskorrak direla eta, agian gehiago ere izan daitezke.

Limikoloak
Ingurune hezeetako, eta beraz aintziretako hegaztiei buruz arituz
gero, ezinbestekoa gertatzen da limikoloei buruzko adierazpenik
egitea, izan ere hauek ingurune-mota hauetako hegazti garrantzitsuak
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bait dira. Limikoloek Charadriiformes ordenean sailkatutako hainbat
familiaz osoturiko talde zabala eratzen dute, berauen arteko erlazioa
batez ere elikatzeko moduan, eta horretarako ageri dituzten
moldaeretan oinarritzen delarik.
Limikoloen ezaugarri orokorrei dagokienean, guztiak lokatzetan
bizi diren ornogabeez elikatzen diren zoofagoak direla esan behar da.
Horretarako, sentikortasun handiko guneak dauzkate mokoan,
berauen ehizakiak berauei esker detektatzen dituztelarik. Talde
honetan bildutako espezieen kopurua hain handia izanik ordea, eta
gehienek berauen jakia leku beretsutan bilatzen dutela kontutan
hartuz, beraien arteko lehiakidetzak handia behar luke. Hau
murrizteko, espezie bakoitzaren moko eta zangoen luzerak
desberdinak dira, eta modu horretan hegazti desberdinak sakonera
desberdinetan aritzen dira ehizean, eta gainera mokoa ere gehiago edo
gutxiago barnera dezakete lokatzetan, nolabait txoko ekologiko
desberdinak bereizten dituztelarik.
Esan bezala, gehienak migratzaileak dira, eta Euskal Herrian
habiagile direnak espezie bakar batzu dira soilik. Aldiz, limikoloen
ugalketarako kolonia handienak Eurasiako iparraldeko kostaldean
biltzen dira. Normalean habia lurrean egiten dute, eta beraz, bertan
jaiotzen diren txitoak nidifugoak izaten dira.
Euskal Herrian limikolo gehienak pasekoak edo negutiarrak dira.
Hain espezie-kopuru handia izanik ordea, ezinezkoa litzateke lan
honetan guztei buruz aritzea, ez eta gutxiagorik ere. Bestalde gainera,
limikolo gehienak aintziretako hegaztiak baino paduretakoak direla
esan behar da, gehienetan aintziretan, pasean doazenean edota negua
igarotzeko geratzen direlarik. Honela bada, oraingoan Euskal Herrian
ikus daitezkeen espezie adierazgarrienak aipatu baino ez ditugu
egingo.
Honela, eta Euskal Herrian habiagile direnen artean zankaluzea
(Himantopus himantopus), txirritxo txikia (Charadrius dubius),
hegabera (Vanellus vanellus), istingor edo mingor arrunta (Gallinago
gallinago), bernagorri arrunta (Tringa totanus) eta kuliska txikia
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(Actitis hypoleucos ) aipa daitezke. Hauez gainera ordea, eta pasean
edota negutiar gisara abozeta (Recurvirrostra avosetta), txirritxo
handia (Charadrius hiaticula), txirritxo hankabeltza (Charadrius
alexandrinus), txirri arrunta (Calidris alpina), borrokalaria
(Philomachus pugnax), istingor edo mingor txikia (Lymnocryptes
minimus), kuliska buztanbeltza (Limosa limosa), kurlinta bekainduna
(Numenius phaeopus), kurlinta handia (Numenius arquata),
bernagorri iluna (Tringa erythropus), kuliska zuria (Tringa
nebularia), kuliska iluna (Tringa ochropus) eta kuliska pikarta
(Tringa glareola) ikus daitezke besteak beste.
Ikus daitekeenez beraz, aintzirak ugalketarako leku gisara ez,
baina negua pasatzeko edota migrazioetan zehar atseden hartzeko eta
indarrak berritzeko gune garrantzitsuak dira espezie guzti hauentzat,
eta derrigorrezkoak dituzte berauen bizimodua burutu ahal izateko.

Harrapariak
Harrapari egutiarrak biltzen dituen Accipitriformes ordena talde
lehortarra da batik bat. Halaz ere ordea, Europako harraparien artean
bi salbuespen nabarmen dauzkagu: zingira-mirotza (Circus
aeruginosus ) eta arrano arrantzalea (Pandion haliaetus).
Zingira-mirotza (Circus aeruginosus) tamaina ertaineko harraparia
da, miru beltzaren (Milvus nigrans) antzerakoa, baina isats
borobiltsua duena. Ingurune hezeetako biztanlea izaki, eta aintzira,
urmael eta zingiretan bizi da baldin eta lezkadi trinkorik badago
bertan. Bere ehizakien artean batez ere ur-hegaztiak, txitoak,
arrautzak, narrastiak, anfibioak eta arratoiak dira nagusi, eta
normalean aintziran berta edota aintziraren inguruetako nekazal
alorretan aritzen da ehizean. Ikus daitekeenez, zingira-mirotzak
gainerako mirotzek dutenaren antzerako dieta generalista du, baina
bizi deneko lekuak eskaintzen dizkion aukerei egokituta; bestalde,
zingira-mirotza bere ahaideak baino zertxobait sendoagoa denez
beraren ehizakiak handixeagoak ere izan daitezke. Hau hegaztiek
pairatzen dute batik bat, izan ere zingira-mirotza, hegaldi geldo eta
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baxuei esker ehizakien gainera hauek ohartu gabe jausten bait da.
Honela makina bat limikolo eta beste ur-hegazti -ur-oilo eta
kopetazuriak barne- haren hatzaparren menpe erortzen dira.
Ugalketa lezkadian burutzen dute. Martxo aldera, zingira-mirotzak
araldiko hegaldi nupzial ikusgarrietan hasten dira, eta aldi berean
emeak habiaren eraiketari ekiten dio. Arrak ez dio lan honetan
inolako laguntzarik eskaintzen, baina aldiz inoiz ere erabiliko ez diren
beste habia txikiak egiten aritzen da, iharduera honen arrazoia
ezezaguna zaigularik oraingoz. Emeak ondoren 3-8 arrautza urdinska
erruten ditu; hauen txitaketa emearen ardura izango da, eta 30-38
egunez amak ez du habia utziko, arrak ekarritako jakirik jasotzeko ez
bada behintzat. Bertatik jaioko diren txitoek 35-40 egun beharko
dituzte habia utzi aurretik, eta epe hori betetzerakoan normalean hiru
edo lau txito besterik ez da izango bizirik.
Europa kontinentalean zingira-mirotza udatiarra den arren, Euskal
Herrian eta penintsula iberiarrean sedentarioa dela esan daiteke. Gure
lurraldean habiagile urria da oso, bertan ugaltzen diren bikote
bakanak Nafarroan kokatzen direlarik. Harrapari bikain honen egoera
tamalgarria ingurune hezeek jasaten dituzten erasoen, eta batez ere
herbizida eta pestiziden erabilpenaren ondorioa dela esan behar da,
azken hauek batez ere kaltzioaren metabolismoa galerazten bait dute,
ondorioz arrautz oskolaren eraketa, eta beraz animaliaren ugaltzeko
ahalmena kaltetuz. Efektu hau are larriagoa gertatzen da zingira-mirotzaren moduko predatzailearen kasuan, izan ere pestizida
eta herbiziden osagai toxikoak metatu egiten dira eta katea
trofikoan zehar.
Zingira-mirotzaz gainera, arrano arrantzalea (Pandion haliaetus)
ere ager daiteke tarteka gure herriko aintziretan. Arrano arrantzalea
tamaina handi samarreko harraparia dugu, eta beraren habitat naturala
ingurune heze kontinental nahiz itsastarrek osotzen dute. Espezie
honen ezaugarririk nabarmenena bere dieta arrainjale hertsia
da. Hedapenari dagokionean, arrano arrantzalea espezie
kosmopolita dugu, eta ondorioz ia mundu osoan ugaltzen da
baldin eta leku aproposik aurkitzen badu. Euskal Herrian ordea
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pasean soilik ikus daitekeen espeziea dugu, izan ere harrapari bitxi
hau migratzailea bait da.

Eta besteak

Aipatutakoez gainera, badira beste makina bat espezie aintziretan
eta hauen inguruetako landaretzaren artean bizi direnak, edota
gutxienez urte-sasoiren batean bertara agertzen direnak. Honela,
bertako uretan antxeta mokogorriak (Larus argentatus), ubarroi
handiak (Phalacrocorax carbo), txenadak (Sterna sp.), itsasenarak
(Chidonias sp.), eta lan honetan aipatu ere egin ez diren beste makina
bat espezie ager daitezke. Era berean, aintziren gainean beste makina
bat intsektiboro ere bil daiteke, udako sasoietan batez ere, bertan
sortzen diren eltxo eta gainerako intsektu hegalarien bila: enarak
(Hirundo rustica), sorbeltzak (Apus apus), erlatxoriak (Merops
apiaster), e.a. Bestalde, aintziren inguruetako landare-gerrikoa ere
bizileku aproposa da makina bat paseriformerentzat, eta ondorioz
espezie ugari biltzen da bertan -zingira-berdantzak (Emberiza
schoeniclus), miarritzak (Emberiza hortelanus), buztanikarak
(Motacilla sp.), etab. luzea-. Azkenik noski, espezie oportunista
gehienek ere lekua izan dezakete bertan -beleak (Corvus corone),
mikak (Pica pica), txolarreak (Parus sp.)...- .
Guzti honen ondorioz, argi eta garbi ikus daiteke aintzirak eta
gainerako ingurune hezeek duten aberastasun eta garrantzia
ekologikoa. Garrantzia hau are nabarmenagoa gertatzen da
ornitofaunari dagokionean, izan ere, eta aipatutako guztiaren arabera,
aintzirak benetako paradisuak bait dira hegaztientzat, bertan eta
bertatik gure lurraldean bizi diren hegaztien parte handi bat bizi bait
daiteke.
Tamalez, azken mendean zehar eta azken hamarkadetan batez ere,
ingurune hezeek sekulako atzerakada jasan dute Europa osoan, eta
Euskal Herrian bereziki. Atzerakada hau kuantitatiboa –ingurune
hezeen drenaia, lezkadien suntsipena, kanalizazioak...– eta
kualitatiboa ere izan da –uren kutsadura, pestizida eta herbiziden
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erabilpena, gehiegizko ongarriztapen minerala...—. Honi ehizaren
presioa —legezko nahiz legez kanpokoarena—, ehiztarien draien
ondoriozko berunezko kutsadurak, eta lezkadiak txikitzeko eragiten
diren suteak gehitu behar zaizkio besteak beste, eta ondorioa garbia
bezain iluna da: geratzen zaizkigun azken ingurune heze eta aintzirak
mehatxupean ditugu, eta haiekin gure faunaren zati garrantzitsua gal
daiteke.
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KOMUNISMOAREN ONDOTIK,
ISLAMISMOA?
Mario Zubiaga eta Iñaki Barcena
kialdetik, natura legez, izar dirdiratsu berria (?) agertu zaigu:
Islama. Ustez akabaturik dagoen komunismoaren mamua
lurperatuz gero, deabru berri baten sorrerak lo ezina dakarkio
Mendebaldeari. Ezin esan mairuenganakoa gaur goizeko tirabira
denik, Islamaren arriskua ilun eta ulertezina aspaldidanik izan bait du
Mendebalde kristauak. Hala ere, gaur egungo arazoa soilik
zilibizazioen arteko gatazkatzat azaltzea sinpleegia izango litzateke.
Sistema ideologiko batek arerioak aurkitzen baino bilatu egiten
dituelako batez ere, Islamaren gaurkotasunaren zenbait arrazoi
luzatzea izango da lantxo honen helburua.

E

UEUko udazken eta neguko ihardunaldietan hartuemandako
esperientziaren ostean sartu zaizkigun burutazio gutxi batzuok,
Golkoko gerra zela eta komunikabideetan zabaldutakoak zertxobait
argitzearren kaleratzen ditugu. Hauxe da gure asmoa behintzat.
S ARRERA
Azken hogeitamar urteotan Nazioarteko Ordenak bizi izan duen
zurruntasuna, bertan behera galdu da oso denbora gutxian. Itxuraz
zatiezina zirudien bloke politiko komunistak hilabete batzutan sozialdemokraziaren bidea hartu du zalantza ideologiko larririk gabe.
Gauzak honela, Nazioarteko Ordenaren berregituratzea ezinbestekoa
gertatzen zaie ordenaren jabeei.
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Berregituratzen den ordena, edo prozesu honen ondorioz sortuko
dena, ez da "Ordena Berria". Ez behintzat ordena bera mantentzeko
erabiltzen diren betidaniko tresnei edota probetxuen banatzeari
dagokienean.
Golkoko krisiaren mamian ere azpigatazka zaharra atzeman
daiteke: Nazioarteko esparruan dominatzaile eta dominatuen arteko
etengabeko gatazka. Klasiko bihurtu diren definizioez jabetuz, Iparra
eta Hegoaren arteko konponezina gero eta latzagoa izango da
dominatzaileen artekoak konpontzen diren heinean batez ere.
F. Fukuyama l -ren Historia amaitu den honetan, demokrazia
liberal kapitalista eta honek dakarren eredu politikoa –Zuzenbidezko
Estatua– garaile suertatu dira komunismoaren kontrako gerra hotz
(periferian beroa alajaina!) eta luzearen ostean.
Badirudi eredu baikor bakar hauxe, berdin-berdin zabal dezaketela
bai Hungaria, Bulgaria, Hego Afrika, Filipinetara, nola Kubara, eta ez
dagoela bera bezain eredu eraginkor eta bidezkorik. Saltzen ari
diren Pax Imperi honek ez du kontutan hartzen, noski, Iparraren
ereduaren gailentasuna Hegoak jasan beharko duen zapalkuntzan
finkatzen dela. Puntu honetan ezin ahaztu txinatar atsotitz zaharra: "ez
ezazu sugea mespretxa adarrak ez izateagatik, agian herensuge
berpiztuko bait da".
USTEZKO ETSAIAREN DEFINIZIOA
Arestian aipatu dugunez ez zaigu komeni Golkoko krisiaren
azalpen kulturala egitea, edota arazoa zibilizazioen arteko gatazkaren
ondorio bezala azaltzea.
Lanean zehar zehaztuko dugun ezkerraren edukina ez da hain
mistikoa, aldiz, elkar harreman arruntagoa egongo da atzetik.
Dena den, egia gorritan murgildu baino lehen ustez etsai islamikoaren ezaugarriaren aurkezpenari ekingo diogu. Jakinak badira ere,
100

lanaren bigarren atalean azalduko ditugun zenbait kontzeptu argitzeko
ezinbestekoak zaizkigu ezaugarri horiek. "Arabiarra" eta "islamdarra"
ez dira, hasteko, parekatu ahal ditugun ideiak. Islama erlijio legez
kontestu arabiarrean jaio bazen ere, nazio arabiarrak islamdarrak ez
diren bestelako erlijioen babes transzendentala hartu izan du historian
zehar, kristautasuna barne.
Zentzu berean, ezin izango da sekula ere esan pertsiarrak edota
zenbait filipinar, islamdarrak izanik, nazio arabiarraren partaide
direnik. Beraz, Islama kontzeptu erlijiosoa dugu.
Erlijioa bezala hiru iturri desberdin izango ditu Islamak, hala nola:
Korana, Allah-k Mahoma profetari emandako jatorrizko liburua;
Sunna edo liburu sakratuaren interpretazioa profetaren ohituran eta
sistemaren zalutasuna bermatzen duen profetaren ondoko legegizonek
ahozko eta idatzizko irakaskuntza.
Gaur egungo zenbait gatazka politikoren azpitik dagoen zisma ere
erlijio islamdarraren ia hasieran gertatuko da. Zismaren poderioz
korronte bi sortu dira: Egiaren iturritzat Korana eta Sunna bakarrik
ametitzen duten sunnita ortodoxoak eta Mahomaren koinatu zen Ali-ren jarraitzaileak, profetaren oinordeko diren Iman-en etengabeko
interpretazio berritzaile edo Iytihad-en aldeko txiitak. Dena den,
lehenengo unetik ere aipaturiko zatiketa historikoa gaindituz, herri
musulmanen arteko batasuna helburu duen mugimendu
panislamdarrak bizirik dirau.
Batipat aldaketa eta krisi egoeretan berrindartzen den panislamismoa hemeretzigarren mendeko lehen prozesu deskolonizatzailearen ideia nagusi bihurtu zenetik nazio desberdinen
gainetik batasunezko uhina legez jarrera politiko egonkor nahiz
aurrerakoien zutabe bihurtu da, erlijioaren izenean noski (ezin ahaztu
FNL argeliarrak asmatutako moral sozialista eta balore araboislamdarren arteko nahaste bitxia). Islamismoa eta honen espresio
hedakorra den panislamismoak erlijiotik kanpo ere badute izaera
politiko berezia. Agintearen legitimitatearen jatorri inmanentea, esate
baterako, baina gure azterketa errena litzateke bigarren prozesu
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deskolonizatzailearen ostean dagokigun eremua osatzen duen
mogimendu politiko nazionalista zalantzak aitzari aipamenik egingo
ez bagenio. Panarabismoaz ari gara.
Oraingo honetan batasun arabo-islamdarra, erlijioan baino, nazio
arabiar bakarraren nahian finkatuko da (Nasser-en ondotik batez ere).
Mugimendu biok, panislamismo eta panarabismoa hain zuen,
sortu zireneko une berezia gaindituz (deskolonizazio formala), gaur
egun mundu arabiarraren barne somatzen ari den mendebaldearen
kontrako zenbait planteamenduren oinarrian daude: Integrista,
fundamentalista, islamista edo besterik gabe nazionalista direnen
oinarrian.
Geroxeago ikusiko dugunez, Golkoko krisian ere izango dute
noski garrantzizko zerikusia.
Arabo-islamismora aurrerago bueltatuko garenez, eta "etsaiaren"
benetazko izaera zein den zertxobait zehaztu arren, mundu
arabiarrean deskolonizazioaren ostean antolatu izan diren errejimen
politikoen motak azaltzea komenigarri litzaiguke. Horretara goaz.
Deskolonizazio-prozesuetan gertatu ohi denez, independentzia
lortzen duten herriek egitura politiko propioak antolatzerakoan,
jasotzen dituzten ereduak, metropoliarengandik jasandakoen
antzekoak izaten dira. Honetan ere ez dago bapateko iraultzarik eta
estatu berrietako aparatua metropoliak irakatsitako kuadroez osatzen
da. Jakinik beraz ez ditugula mundu arabiarraren aparteko egitura
politikoa aurkituko, honek ez du ukatzen berezitasunen aztertze
laburra.
Besterik gabe eta sinplekeriaz blai, estatu arabiar berrietan
azaltzen diren forma politikoak tradizionalista ala moderno bezala
defini genitzake:
a) Hasteko eta egiturari dagokionean joera tradizionalista onartu
duten estatuen lurraldeak, potentzia kolonialaren interesen arabera
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finkatu denez gero, ez du normalean kontutan hartzen herri eta
nazioen jatorriko egoitza naturala. Ez bait da populazioa bera izan
askapen mugimenduaren aitzindari. Hauxe dugu egun bizi den
gatazka anitzen zergatia, hain zuzen ere.
Bestalde estatu hauetako eliteek bultzatzen duten petrolioaren
errentaren halamoduzko banaketan oinarrituriko mezu politiko
abertzale-herrikoiak ezin izango du estali estatuen benetazko izaera:
Mendebaldearen merkatupean dagoen sozietate anonimo
desnazionalizatuak, alegia.
Estatu tradizionalisten forma politikoari dagokionez, legitimazio
zuzenik ez duten monarkia autoritario ia absolutistak direla esan
beharra dago; hala ere eta edozein koloretako oposizioaren errepresio
ozen nahiz ixilekoa tresna arrunta izanik ere, ez dute kritika
gogorregirik jasotzen Mendebaldeko demokraziengandik.
Egoera honen estalpen ideologikoa moral bikoitz maltzurrean
datza. Giza kontrolerako komenigarriak diren ohitura islamdarrak
(emakumearen baztertzea adibidez) mantendu egingo dira, eta bide
batez hitz jario arabo-islamdarraz talde fundamentalista atzerakoienak
suspertuko dituzte herritalde txiroenetan ideia politiko aurrerakoiak
heda ez daitezen.
Aldi berean, hutsaren truke lagatzen zaizkio balore moral guzti
horiek estatuari edota goi-klaseari komeni zaienean.
Azken urteotan, eta potentzia nagusien arteko gerra hotza baretu
den heinean, estatu absolutista arabiarrek erreforma demokratikoen
bidea hartu behar izan dute; barne-dinamikaren ondorio baino Mendebaldeak agindutako betebeharra izango litzateke Zuzenbidezko
Estatuaren itxura hartze honen arrazoia.
Errealitatera bueltatuz erregimen-mota honen adibide argienak
Golkoko emirrerriak dira, absolutismozale mina den Kuwait ere barne
jakina.
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Absolutismotik kanpo, beste zenbait erregimen arabiarrek planteamendu progresistak bereganatu ditu.
Eremu ekonomiko, kultural eta politiko propioa defendatzeko
benetazko jarrera nazionalistaz baliatuz islamismo edo arabismoak
orain arte ekarritako eduki atzerakoienak gaitzestea izan da kasu
honetan helburua, "progresisten" artean berezitasunik ere badago.
b) Sozialismo arabiarraren lerroa.
60.eko hamarkadan sozialismo iraultzailearen mezu askatzailea
Hirugarren Munduan zehar zabaldu zen independentziarako
mugimenduaren hegalazpian. Metropoliengandik askatzeko baliagarri
izan zen tramankulu ideologikoa –sozialismoa bera– estatu berrien
oinarri bihurtu zen.
Hasieran maneiu ezin hobea bazirudien ere, bere baitan gordetzen
zituen kontraesan gaindiezinak agerian azaldu dira.
Herri bakarreko sozialismo estalindarraren onarpena eta ideia
panarabistaren arteko tirabirak edo, balio arabiar eta islamikoen
defentsa eta aldi berean ohituran ala erlijioan finka ezin daitekeen
ideia sozialisten zabalkuntza. Erregimen-mota honen adibide
nabariena Boumedian-en Algeria izan dugu, urte askotan.
Egun nazioaren egiturazko errealitateak alde batetik
(sozialismoaren eta idustrializazioaren arteko elkarbeharrezkotasunaren teorian behintzat) eta ekialdeko erreferentzien
desagerpena bestetik, lur jota utzi dute eredu sozialista mundu
arabiarrean. (Ikus Algeria eta abar).
d) Nazionalismo sekularraren lerroa.
Ez da gehiegi aldentzen arestian aipatu dugun lerro sozialistatik.
Ezaugarriren bat aipatzekotan planteamendu nazional panarabistaren
defentsa sutsua azpimarratuko genuke.
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Askoren ustez, bide honetan Nasser presidente egiptoarrak
emandako lehen urratsek ez zuten jarraitzaile zuzenik izan (Gadaffi,
Burguiba, Sadam Hussein bera ere honetan saiatu baziren ere), eta
panarabismo sekularrak egitura tradizionalista nahiz sasizuzenbidezko estaturantz jo zuen, edukin askatzaile arriskutsu hori
galduaz.
Dena den, Nasser-en ideiak panarabistaren nolahalako segitzaileak
(Siria, Libia, Irak,...) dira Mendabaldeko estrategek mundu arabiarrean duten kezka nagusia.
Orain artean azaldu ditugun kategoriak Golkoko krisira
bageneramatza, denetarik aurkituko genuke:
- Monarkia absolutista tradizionalistak: Kuwait, Saudi Arabia,
Qatar,..
- Panarabismoaren ustezko jarraitzaile autoritarioak: Siria, Irak,...
- Panislamismoa taktikan jokatzen duten arabiarrak ez diren estatu
fundamentalistak: Iran,...
-Eta Mendebaldeak ezarritako uztarria darabilten sasi-zuzenbidezko estatuak, amore emate etengabearen ondorioz herria kontrolatu
ezinean daudenak: Egipto, Jordania,
Hau da Golkoko Krisian parte hartu dutenen azalezko irudia.
Azpigatazka estaltzearren Mendebaldeak (Iparrak) funtsezko hihurtu
nahi izan ditu estatu-aparatuen arteko desberdintasunak Golkokoa
arabiarren arteko gatazkatzat har genezan. Datorren kapituluan,
ahalegin honen zergatia azaltzea izango da gure asmoa: estatu arabiar
desberdinen azpian nazio arabiar arriskutsua dagoela esatea, nazio
arrabiarraren azpian hegoa bizi dela aldarrikatzea da.
AZPIGATAZKAREN ANALISIA
A) Arerio arabo-islamdarra sortzen deneko eremu politikoa
aztertu eta gero, azpigatazkaren edukinean murgilduko gara. Golkoko
krisia Ipar garatu eta Hegoaren arteko lehia legez azaldu nahi badugu,
derrigorrezko zaigu zenbait kategoria politiko erabiltzea.
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Habermas-en analisi klasikoaren esanetara gatozela, Golkoko
krisian Iparrak bereganatu duen jokaera eraginkortasun eta
legitimazio sistemikoaren ikuspegitik esplika daiteke. Sistema orok bi
motako betebeharrei eman behar die erantzuna: Barne-eremuan, nola
kanpoko aldera begira, ezinbestekoa den legitimazioa alde batetik, eta
eraginkortasunaren exijentzia, bestetik.
Are gehiago, bi betekizunen arteko oreka mantentzea sistemaren
egonkortasunaren berma dugu: Legitimazioaren arloan somatutako
edozein krisi eraginkortasunean nozituko bait da, eta alderantziz.
Honela Golkoko krisia eraginkortasun- edota legitimazio-arazotzat esplika genezake.
Iparrak nahiz Hegoak (bi kontzeptuon ordezkariak oraingo
honetan aproposak izan diren ala ez beste arazoa da),
eraginkortasunari dagokion arazo larriarekin egin dute topo.
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Baina aldi berean, legitimazioari dagokion krisialdia ere pairatu
izan dute bai barne-eremuan zein kanpokoan. Krisialdien
soluziobidea, eman zaionean noski, eraso ideologiko-militarraren
arrakastaren eskupean egon da. Eta puntu honetan ezin gaitezke
analisi sinpleegitan eror.
Eskema azalduz gero, edukira joko dugu besterik gabe. Iparreko
sistemaren eraginkortasuna arrisku bizian egon da Golkoko krisian.
Areago oraindik, Golkoan eraginkortasuna baino Iparraren
identitatea, nortasuna bera, erabakitzen zen.
Iparraren izaera, mundu guztian zehar hedatzen duen gailentasun
ekonomikoan badatza, ezin du Iparrak nazioarteko ordena
ekonomikoa desorekatzen duen Kuwaiteko inbasio/anexioa
inola ere onartu: Enerji iturrien ziurtasunaren eskakizuna izan bazen,
hain zuzen ere, Bretainia Haundiak Kuwait estatutxo
desnazionalizatua sortzeko erabilitako aitzakia, ez du Iparrak
orain hain lurralde gozoa Iraken esku nazionalista eta aldakorretan
utziko.
Iparraren etorkizuna –mundu garatu eta menperatzaile bezalanazioarteko ordena ekonomikoaren kontrolaren menpe dago. Kontrol
hori galduz gero, Iparrarenak egin du.
Ez gara sartuko guri ez dagokigun arazo ekonomikotan. Nahikoa
egin da honi buruz. Esan soilik, autonomia/heteronomia ekonomikoa
Golkoko gatazkaren oinarririk argiena izan badela, dudarik gabe.
Legitimaziora berritzuliz, lehenengo bereizketa kanpo- eta barne-legitimazioaren artekoa litzateke. Kanpo-legitimazioaren arloan,
Iparrak azken gizalditan nazioarteko eremuan bete duen funtzio
menperatzailearen analisia aldez aurretiko baldintza dugu.
Agian, Bigarren Mundu-Gerraren ostean areagotu zen potentzia
handien aginte eta munduaren banatze hotz eta berekoia aldatu egin
da zertxobait, Ekialdeko erregimen sozialisten bilakaeraren ondorioz.
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Yaltan ateratako argazki famatu hartan, Stalin, Churchill eta
Roosevelt-en itxura tinkoak ezin hobeki adierazten zuen azken
hamarkadetan munduak bizi izan duen ordena zurruna.
Nazioartean gertaturiko edozein arazoren arrazoia EkiMendebaldearen arteko gatazka orokorrean kokatuz krisi ororen
baldintzak nola mugak bi potentziek ezartzen zituzten.
Mendebaldeak, baita Ekialdeko etsai-ohiak ere, arerio berria (ala
betidanikoa) du oraingoan: Hegoaldean bizi den Hirugarren Mundu
azpigaratua.
Ordena zaharkituaren krisia dela eta nazioarteko mailan azaldu
den hutsunea betetzea izango da buruzagitza berpiztuaren helburua.
Honela, eraso ideologiko-militarrak argi asko erakutsi digu nor den
ardura hori hartuko duen buruzagia, ordena berriaren bermatzailea:
Iparramerikako Estatu Batuak.
USA-k potentziak bezala duen barne-dinamika edota egoera
orekatu batean hartu duen status polizialaren arrazoiak alde batera
utziz, hauxe da Iparrak kanpo-legitimazioaren arloan duen erronka.
Kanpo-legitimazioari buruz esandakoari estu-estuki loturik egon
arren, "ad intra" legitimazio-arazoari ere erantzun aproposa eman
behar zaio dudarik gabe.
Orain artean tentsio ideologikoa suspertzen zuen etsai komunistaren
desagerpenaren ondorioz eta pentsamendu postmoderno eta balio hedonistikoak bultzaturik, mendebaldeko gizarteak desideologizazio eta
despolitizazio geldiezinezko prozesuan murgildu da. Ondorio bikoitza
izan lezakeela ahaztu gabe, klase hegemoniko nahiz estatuko aparatuei
komeni zaienez gero, horrelako bilakaera suspertua izan da, zenbait
kasutan. Baina zertan ote datza despolitizazioaren eragin maltzurra?
Aparatu estatal guztiek behar-beharrezkoa dute bere burua
garbituko duen aitzakiren bat, zentzu honetan gizarte zibilaren
despolitizazio zabalegia ez da bat ere egokia.
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Kanpo-etsaiaren desagerpenak, barne-etsaiaren bilatzeari ekin
beharra dakar, eta barne-etsaiaren antolatzearen eragina azkoz ere
desegituratzaile eta arriskutsuago da gizartearen egonkortasunerako.
Are gehiago, barne-etsairik ezean gizarte zibilean zabalduko
litzatekeen susmoak –aparatu politiko-militarraren beharrezkotasun
ezarena, hain zuzen– estatuaren porrota lekarke.
Barne-legitimazioaren krisia, larria gerta daitekeelako nahikoa
argibide izan dira Golkoko krisi gorrian Mendebaldeko gobernuek
jarrera bakezale eta antimilitaristen kontra bota dituztenak.
Estatuaren urduritasunak bultzaturiko neurririk gabeko mehatxu
eta salaketak pairatu behar izan ditu mugimendu bakezaleak,
desobedientzia zibilera egin duen deialdia sutsuegia izan ez bada ere.
Ohizko nazioarteko etsaiaren desagertzearen premiaz berrindartzeko beta duen bakezaletasunaren aurrean aparatu politiko-militarraren ustezko beharrezkotasuna aldarrikatzeko erabili izan du
Iparrak Sadam Hussein.
Gerra eta estatua ezbairik gabeko fenomenoak diren heinean,
barne-autoritatea ukaezina suertatuko da. Kontestu honetan,
legitimazio eta eraginkortasuneko arazoak gainditzeko, ofentsiba
ideologiko-militar gogorra jarriko da martxan:
Ideologia mailan, Iparra Irak-ek Kuwaiten inbasioaz bortxaturiko
nazioarteko Ordena eta legalitatearen defendari gisa azaltzen da.
Nazio Batuen defentsa apala, "ex ante" egoerara bueltatzeko
behar den guztirako gertu duela, noski.
Honez gainera, rol polizialaren legitimatzea sendotu egingo da
Hitler arabiar berriaren (Sadam Hussein) aurka defendatzen den
Demokraziaren izenean. Tramankulu ideologikoa osatzeko,
subiranotasun nazionalaren aldarrikapen maltzurra tresna ederra
dugu, teoriaren interpretazio formalista eta eurozentrikoak,
nazio-izpirik ere ez duen (Kuwait) edozein estaturen
subiranotasun nazionalaren defentsan egiten den hainbat
eskuhartze bidezkotu bait lezake.
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- Espero zitekeenez, eraso ideologikoa ez ezik, Iparrak,
bihurgunearen antza exijitzen ez zuen gailentasun militar
ezinbestekoa praktikan jarri du eta nola jarri gainera.
Armadaren izaerari bagagozkio, estatu arabiar moderatu eta
Europako hainbat ejerzitoren partaidetzak erdipurdizka
maskaratzen zuen nazioarteko ejerzitoaren egiazko ardatza:
Estatu Batuetako indar armatuak.
Antza, Bigarren Mundu-Gerran gertatukoaren arabera, diktadore
ero batek hankazpian zuen Kuwait nazio zapalduaren askapena
zegoen joko-eremuan.
Ez gara orain diktadorearen benetazko jiteaz ariko; baina argi
dakusaguna zera da: Nazio askotako ejerzitoen helburuen artean ezin
da atzeman emakume kuwaitarraren eskubideen defentsa, Hirugarren
Munduaren jende pobreen premien asetzea edota Sadam Hussein-en
azpian zeudenen askapena.
Eraso militarrari aipamen zehatzagoren bat egitekotan esan,
erabilitako bitartekoak gehiegizkoak izan zirela, akaso seguruenik
Korean edo Vietnamen ikasitakoak gogoan, zalantzarik eta ia hildako
propiorik gabeko garaipena lortu nahi zelako oraingo honetan.
Irakiar posizioen etengabeko bonbardaketak zekarren logistikaren
eraispenaren ostean indar "aliatuen" galdutakoak oso txikiak izan
ziren. Benetan zalantzarik gabeko garaipena, alafedea! Baina ez
erabatekoa, zer zela eta? Gerokoak gero.
B) Bitartean zer gertatu ote da Hegoaldean?
Zeintzu dira elementu kritikoak, arazo eta helburuak, ofentsibaren
ezaugarriak?
Eraginkortasun eta legitimazio sistemikoaren esparrutik irteteke,
Iparrean aplikaturiko eskema berbera erabil genezake.
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Hala ere, aldez aurretik zehaztu beharreko puntu bat bururatzen
zaigu: Sadam Hussein-ek inori galdetu gabe, bereganatu zuen
Hegoaldearen ordezkaritzaren bidezkotasuna, alegia. Iparraren kasuan
horri buruz duda handiegirik ez badago (Sobiet Batasunaren baimen
merkea ahantzeke eta estatu arabiar batzuren parte hartze zelebrea
salbu, betidaniko potentzia kolonialek jasan bait dute pisurik
erabakiorrena, ezin gauza bera esan Hegoaldearen kasuan. Ondoren
datorrena diskutigarria bada ere, Golkoko krisiaren Hegoaldearen
aurpegia Sadam Hussein izan da, erabili izan dituen argudioak
(besterik ez), mundu arabiarrean zehar lortu duen arrakastak eta
aurrean izan duen etsaiak, Hirugarren Munduko ordezkari
tamalgarriena akaso ekarri dute: Sadam Hussein.
Ikus dezagun orain aitzindari honekin Hegoaldeak izan duen
zoritxarra. Lehenik eta behin Iparraren eraginkortasunaren arazoa,
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inbasioarekin batera gailentasun ekonomikoak jasan zuen desoreka
baldin bazen; Hegoaldean arazoa sistemaren identitatea bera da:
Hegoaldeak, sistema bezala, menpekotasun ekonomikoa sufritzen
duelako dirau (hauxe da bere lehen ezaugarria). Beraz zentzu hertsian,
ez dago kasu honetan eraginkortasunerako arazorik, Hegoaldea-Hirugarren Munduaren sistema legez- maneiatua izatean finkatzen
bait du bere izaera.
Aldiz Hegoaldeak sistema azpigaratu bezala duen oinarrizko
ezaugarri hori arazo bihurtuko balu, helburu berriak sistemaren krisia
ekarriko luke (ez sistemaren mantentzea, Iparraldean bezala).
Beraz, sistema bezala Hegoaldeak duen helburuak –azpigaratzea
gainditu– bere buruaren suntsipena suposatuko luke, honela
nazioarteko esparru berri eta berrorekatu bat sorreraziz. (Krisia eta
identitatea, J. Habermas).
Hegoaldeak petrolioaren iturrien kontrolaren bitartez lor
zezakeen burujabetza ekonomikoa, oraindik sortu ez den sistema
berri baten eraginkortasunerako baldintza izango litzateke. Honek
ez du suposatzen, prefosta, irakiar errejimenaren borondatea
iraultza piztea zenik, inolaz ere. Seguruenik, Iraken benetazko
zioen artean, batipat Ekialde Hurbileko potentzia txiki bihurtzeko
nahia balego ere, borondate partikularraren gainetik, petrolioaren
kontrola Iparraldeari kentzea Hegoaldearen errebindikazio zaharra
denez gero, Sadam Hussein pobreen ordezkari egokitzat jo
dezakegu.
Eskemari jarraikiz, legitimazioaren esparruan sartzen gara.
Hegoaldearen jarrera errejimen konkretu bati lotuta egonik, arazoak
Iparraldekoak baino zehatzagoak dira.
Barne-legitimazioaren arazoa Iraki bakarrik dagokio, baina Sadam
Hussein-ek barnean aurkitu dituen problemek, hauen arrazoiak eta
soluziobideak Hegoaldeak hartu beharko lukeen eredu politikoaren
eztabaidaren zerikusi zuzena dute.
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Sadam Hussein-ek indarreko erabakia (anexioa/inbasioa) errejimen
autoritarioetan tresna arrunta dugu. Zertarako? Iranen kontrako gerra
amaitu ondoren, barne-batasuna mantentzeko guztiz militarizatuta
dagoela Irak-eko mobilizapen-lerroa mantendu beharra du. Nahia hau
bazen ez du Sadam Hussein-ek gehiegi lortu, Kuwaiteko "liberazioa"
eta gero bapatean isildu ziren lehen unetako batasunaren aldeko kale-zaratak eta bestelako arazo larriagoak berpiztu ziren, hala nola, txiiten
edota kurduen errebolta. Egoera honek garbiago erakusten digu zein
motatakoa zen Sadam Hussein-ek Kuwaiteko anexioa baino lehen
bermatzen zuen barne-batasuna.
Kanpo-legitimazioaren esparruan analisia konplexuagoa da.
Sadam Hussein-en errejimenak ez du, Iparraldeak bezala, kanpo-legitimazioaren esparruan arazo larririk.
Eremu militarrean baino bere gerra-eremu politikoa xedatzen zela
jakinik, "ad extra" legitimazioaren sendotzea derrigorrezko jo muga
zuen.
Kasu honetan, gatazka beste h erri arabo-islamdarretara zabalduz,
Iparraldearen aurrean kanpo-batasunari eustea da liberazio-bide
bakarra. Iparraldearen baitan instituzio egonkorretan babesturik (NATO,
UEO, EK...) egite edo pentsakeretan ez dago banatze larriegirik.
Aldiz, Hegoaldeak potentzia kolonialek suspertutako barne-zatiketa endemikoa bizi du independentzi prozesua amaitu zenetik.
Batasun nazionala (Irak-ekoa) eta Hirugarren Munduaren
kohesioa dira beraz legitimazioan planteaturiko desafioaren apostu
biak. Helburu hau betetzeko, Iparraldeak bezala, Irak-ek
(Hegoaldeak), ofentsiba ideologiko-militarrari ekiten dio.
Hona hemen puntu garrantzitsuenak:
- Irakeko eraketa militarrak ezin zukeen espero potentziak
garaitzeko gauza izango zatekeenik.
Honela edozein egite militarrak eragin propagandistikoa batez
ere hartu behar zuen kontutan.
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Akzio militarrak kalkulu politikoaren esanetara egon dira une
oro: SCUD misilen jaurtiketa, abioiak Iranen lurreratzea eta abar.
- Baina Iraken posizioaren berezitasuna eraso ideologikoan egon da.
Petrolioaren kontrolaren arazotik kanpo, Sadam Hussein-ek
Golkoko krisian erabilitako tresna ideologikoak edozein tanke-mota
baino arrikutsuagoak gertatu dira Iparraldearentzat. Hurbil gaitezen
arma izugarri honetara. Sadam Hussein-ek banaturik zeuden
batasunezko bi ohitura lortu ditu: Panarabismo sekularra eta
panislamismo erlijiosoa, hain zuzen.
Ohitura islamdar zahar batean oinarriturik, Mandismoan 2 alegia,
munduan zehar bizi diren masa islamdarrei infidelaren kontra
burrukatzeko, Sadam Hussein-ek egindako deialdiak etengabeak izan
dira. Bide batez, bapatean konpondu du bere anaia islamdar
handiarekin (Iranekin) gerra luze eta odoltsuaren ondoren zituen
tirabira guztiak. Areago, bere leinuko abizenak ere aldatu egin ditu,
txiiten buruzagitza eskuratzeko... Guzti honen helburua, Umma-ko3
masa islamdar integristak berotzea, kilikatzea izan da. Emaitzak
ikusita, ez du Sadam-ek lan honetan denbora gehiegirik galdu.
Aldi berean, buruzagi sekular legez aspaldidanik duen jiteaz
baliatuz4, atzerriko inposaketa kultural eta politikoaren kontra eta
harrotasun nazional arabiarraren izenean, giza talde zabalak
bereganatu ditu mundu arabiarrean zehar. Palestinarren bandera
harturik, panarabismoaren defendari sutsuena Iraken jaio da.
Dena den, nazio arabiarraren etsai pertsiarraren mehatxu
panislamistaren aurka Irakek izan duen paper historikoa aztertuz gero,
konprenigarriago deritzogu planteamendu panarabistari.
Benetan, Sadam Hussein-ek lortutako emaitzarik berri eta
arriskutsuena (Iparraldearentzat) panislamismo eta panarabismoaren
arteko bilkura izan da: Bi mogimendu klasiko hauen artean sortzen
zen betiko tentsioa, Sadam-ek nazio arabo-islamdarraren defentsarako
asmatutako batuketa bitxi honek barreiatu egiten du. iAllahu yandi!5
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Azkenik, Irakeko aparatu ideologikoa Hegoaldearen aitzindari
bihurtzearen borondateaz osatzen da. Hori izan da adibidez, herri
pobreenei petrolioa dohainik lagatzeko eskaintzaren arrazoia.
Arazoak eta hauek konpontzeko bitartekoak aurrean ditugula,
zeintzu izan dira Golkoko krisiaren emaitzak?

EMAITZAK ETA ERANTZUNAK
Zein da honela adierazitako gatazka ideologiko militarraren
emaitza? Iparraren garaipena erabatekoa da, antza denez. Ideologia
mailan nazioarteko legalitatea, demokrazia eta estatuaren
subiranotasun nazionala garaile irten dira eskusartze, totalitarismo eta
nazioekiko errespetu ezaren aurrean.
Dena den gerra orotan gertatu ohi den bezala, emaitza ez da hain
garbia.
Beraz, Sadam Hussein-en porrota diskutigaitza da arlo militarrean,
behintzat Kuwaiteko lurraldearen eskura nahi horri dagokiolarik.
Honela, alegia, Irakeko tropak emirrerria uzten dutelarik, aldez
aurretik desegindako edo bortxaturiko nazioarteko ordena
berrezartzen da, Kuwaiteko emirraren itzulerak bere herriari
demokrazia ekarriko ez badio ere, Mendebaldeko potentziekin
sinaturiko konpromezuei muzin eginez. Eraginkortasun sistemikoaren
arazoa –energi iturrien kontrolaren esparruan– konponduta legoke
Iparraldekoentzat, putzu kuwaitarren berreskurapenarekin.
Gehientsuenak deseginak edo suntsituak gertatu dira, Sadam
Husseinen tropen erretiratze-prozesuan, baina nolanahi ere, ez ote du
suntsiketa honek petrolioaren merkatua nolabait indartuko
berreraikuntza derrizgorrezkoa den honetan? Iparraldeak bere
nagusitasuna ziurtatu du nazioarteko ordena berrian, eta argi utzi du
orain (lehen bezala) ezer eta inor, ez dela bere oneritzirik gabe
mugituko. Are gehiago, mogimendu bakezale eta antimilitaristen
presioei barre eginez, barne-nagusitasuna berrindartua dirudi, NATO
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nahiz UEO-ren edota gero eta arriskutsuago bihurtzen ari den
Hegoaldearen kontrolerako eratzen ari den aparatu militarraren
artikulazio berriaz hitzegiten delarik.
Eta Hegoaldearen helburuez?
Energi iturriak berriro ere Iparraldearen esku ageri dira. Honela
Hegoaldearen eraginkortasun sistemikoaren helburua edo nortasun
berri batekiko hurbiltze-saioa bertan behera galdu da.
Ez da gauza bera gertatzen barne- nahiz kanpo-legitimazio
sistemikoei bagagozkie. Paradoxikoki, Kuwait berreskuratu ondoren
(Iparra arazo politiko larri baten aurrean aurkitzen da), Sadam
Hussein-ek "ad intra" legitimazio nahiaren porrota eta "ad extra"
legitimazioaren arrakastaren ondorioz.
Gerra-amaieran Iparraldeak irakiar estatuaren quasi-banatzea
dakusa: Iran-ek lagundutako gerrila txiita alde batetik eta mendeetan
zehar inguruetako potentziek (Turkia, Irak, Iran, Siria, Sobietar
Batasuna) sarraskitutako herri kurduaren matxinada bestetik.
Honela, Iparraldeak inguruaren libanizazio-arriskuari, Ekialde
Hurbileko estatuen mugak argi eta garbi mehatxatzen dituen herri
barbaroen kontrol ezinari aurre egin behar dio.
Horrelako egoerak dakarren ziurtasun eza, Kuwaiten anexioak
petrolio-merkatuarentzat suposatu zuena baino larriagoa da
beharbada.
Dagoeneko, une berean panislamdarra eta panarabiarra den nazio
bakar baten parte izatearen kontzientzia, mundu arabiarrean zehar
hedatu da. Irakek "ad extra" izan duen arrakasta honek, barne-eremuan jasan duen porrotarekin batera, arriskuan jartzen du ordena
berriaren egonkortasuna. Panarabismoaren ideala bera izan bait da
historian zehar Mendebaldeko inperioen mugak bortizkien eraso
dituen hego haizea. Bihurgune honetan, espero zitekeenez,
Iparraldearen erreakzioa bapatekoa izan da. Aipaturiko libanizazio eta
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desoreka itzurtzearren, boterean mantentzen du Iparraldeak orain arte
borrokatzen zuen Sadam Hussein.
Gainera Sadam-en ez du bere indar militarra erabat galdu, Irakeko estatuaren desagerpena ez bait zaio inori interesatzen: Berau bait
da inguruko ordenaren berma bakarra (herri kurduarekiko
Iparraldearen jarrera fariseikoak argi asko azpimarratzen du nazio-ordena berriaren "ziurtasun" beharra).
Panarabismoaren hedapenari gagozkiolarik, Iparraldearen
erantzuna azkarra izan da. Judu eta palestindarren arteko gatazkaren
soluziorako Israel-i egindako presioak edota palestinar buruzagi
atzerriratuekin tratatutakoa, Golkoko krisiaren ondorio zuzenak dira.
PROPOSAMENA
Sadam ez da bere burua garatzeko gauza izan, ahalegin guztiak
bere herriaren zapalkuntza eta errepresioan jartzen dituen inor gai ez
den bezala.
Sadam Hussein ez da ohartu inperio bat ez dela beste inperio
batekin garatzen, are gutxiago, horretarako Kurdistan bezalako
nazioen zapalkuntzan jokabide inperialistak hautatu eta ezartzen
badira.
Errebindikazio interesgarriak egin dituen arren, neurri politiko
egokiak erabaki edo/eta Iparraldeko inperioarenganako arriskutsuak
ziren jarrerak proposatu, Sadam Hussein-ek superbizitze berekoi eta
pertsonalaren taktika egin du bere, Iparraldeko potentzia kolonialen
errege-zerbitzari merkeen moduan.
Baina Sadam Hussein-ek kontzientziak zirikatu ditu mundu
arabiarrean, masa islamdar txiroenek Mandi askatzaile moduan ikusi
dute, judu eta iparramerikarren inperialismoaren aurrean erakutsitako
ausardia eta azerikeriari esker... Sadam Hussein ez da Hegoaldearen
ordezkaririk egokiena.
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Nola jokatu beharko luke Hegoaldeak Iparraldearekiko?
Jarrera etiko-politikoak alde batera utziz, eta jokabide
baliogarriena etsaia gehien kaltetzen duena dela jakinik, Hegoaldeak
gatazketan irabazi behar du heldutasuna.
Dena den, Iparraldearen gailentasun militarraren aurrean gatazka
zuzenak ez dirudi irtenbide egokia, nahiz eta autonomia militarraren
printzipioa gorde beharrekoa izan Hegoaldean ere.
Ideologiari dagokionean, Hirugarren Munduak ezinbestekoak ditu
fundamentalismo edota panislamismoa bezalako ideien hedapena
potentzia nagusiek ezarri eta hedatu nahi duten zibilizazioei aurre
eginez, kontzientzia bakar eta berezia emango dielako. Hegoaldeak
bere buruarekiko kontzientzia behar du, eta Hegoalde arabiar-islamdar honek, inork baino errazago berak, bere tamaina,
gertutasun-, funtsezko lehengaien, jabetza-, zibilizazio-, kultur eta
erlijio-ezaugarriei esker komunitate-zirrara sor lezake. Kontzientzia
sortu berri honek bakarrik gaindituko lituzke potentzia kolonialen
gustora sortu eta ezarritako estatu-nazioen dinamikak.
Fez-etik Samarkanda-raino nazio arabiar bakarra zabaldu nahi
duen inperio totalizatzailea eratzeko asmoa ez litzateke aipaturiko
idealen ondorio izan behar. Aitzitik, Hegoaldeko herri menperatuen
arteko batasunak balore erlijioso ia amankomunetan oinarrituz,
egitura estatalak suntzitzen baditu ere, berezitasun nazional guztiak
errespetatu bide ditu. Batasunak oinarri bakarra eduki dezake: Herri
guztien borondate librearen adierazpena alegia.
Honez gero egitura estatalen apurtzeak soilik ez du Iparralde
zibilizatua gehiegi arduratzen, gizabanakoen eta taldeen eskubideak
benetan bermatzen eta garatzen dituzten Hegoaldeko forma
politikoek, hala nola Hirugarren Munduko aberastasunen banaketa
bidezkoak berriz, arras.
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OHARRAK
1.- EEBBetako Estatu saileko epe luzerako planifikazio bulegoaren
burua
2.- Islameko mugimendu mesianikoa azken epaiketa baino lehen
mundura iritsiko zen salbatzailea da Mandis. Zibilizazio
islamdarrak Mandia-ren etorrera ikusi nahi izan du hainbat
buruzagi erlijioso edo politikorengan.
3.- Islamdarren komunitate erlijioso osoa.
4.- BAAS alderdi politiko Irakiarraren ideologia totalitario
sekularra.
5.- Jainkoak bide zuzena erakusten dio galduta dagoenari.
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LANDAREEN ERABILERAK

Isabel Salcedo

1.4 istoria eginez, gizarteak eta landareek bata bestearekiko erlazio
estua mantendu dutela ikus daiteke. Paleolitikoko aztarnetan
ikus daitekeenez, landareak elikadura, ehungintza, medikuntza eta
etxegintzan erabili izan ziren. Ezaguna da Neolitikoan (8.000 urte
K.a.) egon zen kultur iraultza landareei lotuta egon zena. Hau da,
landareak hezi eta nekazaritza bizimodu bezala garatu egin zen,
ondoren izakia bizimodu ibiltaria (nomadatik) izatetik geldikorra
izatera igarota, nekazari bihurtu zelarik. Beronek ohituretan
izugarrizko aldaketak sorterazi zituen. Nekazaritzak beraz,
ezinbesteko paper ekologikoa eduki zuen, elikagai-iturria zelako eta
populazioaren ugalketa bidera zezakeelako.
Hala ere kultura desberdinetan landareen erabilerak antzekoak
izan ohi dira, kultura bakoitzak bertako landareetan oinarriturik. Talde
guztiek bete nahi dituzten atalak, orokorki, hauexek dira: elikadura
(fruitu, sustrai, etab. erabiliz), edariak (bizgarriak eta alkoholdunak),
etxegintza (zura, banbua,..), ehungintza (arropa, zakuak,..),
medikuntza (sendabelarrak eta drogak,..).
Gizarteak, urteetan zehar, bere probetxurako hautatu izan dituen
landareak ugari izan dira. Begetalak maila desberdinetan erabil
daitezke. Batzu oso-osorik edo zati zehatz bat aprobetxatuz, ia
prozesu industrialik gabe. Bestetan, ostera, elaborazio edo prozesu
industrial luzea jasan behar dute, jatorria ahaztu egiten delarik.
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Kultura desberdinek berezko garapena eduki dutenez, gaur egungo
maila ere bestelakoa da. Mendebaldeak adibidez, izugarrizko
industrializazio-prozesua jaso du, ondoren, ohizko erabilerak aldatu

egin direlarik. Are gehiago, industrializazioarekin batera
ekonomiaren mundualizazioa gertatu da, non jatorriaz ia ahazturik,
produktuen garraio eta mugimenduak ondorioztatzen bait dira.
Esan dugunez landareen erabilerak asko dira, eta guztiek
garrantzi ekonomikoa dutenez, hitzaldi honen helburua, gure
gizartean landareen inportantzia azpimarratzeaz gain, produktu
batzuren historia eta biologia aipatzea izango da. Landareak edari
bizgarri eta zuntzen prozesuetan nola erabili diren aipatuko da.

EDARI BIZGARRIAK
Gaur egun eguneroko edari modura hartzen diren txokolatea
(kakaoa), kafea eta tea, edari bizgarriak dira, eta aipa daitezkeen beste
batzu malta, kola eta guarana dira, azken hauen garrantzia txikiagoa
delarik.
Aipatutako edari hauen ezaugarri emankomuna kafeina edo
beronen eratorriak edukitzea da, zeinak zenbait erreakzio fisiologiko
sorterazten bait du; hala nola, zirkulazioa aktibatu, bihotza bizkortu,
etab. Gehiegi hartuta ordea, burukomina, lorik eza eta takikardia
eragiten ditu. Esan gabe doa, edari bizgarriak gizakiaren herri-droga
bihurtu dira.
Kafea Coffea spp. Rubiaceae familia

Petrolioa alde batera utzita, merkatutako produktu
garrantzitsuenetarikoa da, eta aldi berean edari bizgarrien artean
lehena ere bai. Gehien landatzen den espeziaren (C. arabica) jatorria
Egiptoko mendietan (1500-2000 m-tan) dago, baina Afrikan
landatzen dena beste espeziea izaten da; C. canephora alegia.
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Landare honen lehen erabilera hostoak eta haziak murtxikatzea
zen, ondoren nekea, gosea eta mina txikiagotzen zirelarik. Edateko
ohitura, eta gaur egun ezagutzen den modura (hau da xigorturik)
arabiarren eskutik garatu zen XVI. mendean, murtxikatzea baztertuta
geratu zelarik.
Esan beharra dago kafea edateko ohitura Ekialde Hurbiletik
Alkairo (1510) eta Konstantinopolisera (1550) hedatu zela, geroago
Veneziara (1616) eta 1650.ean Ingalaterrara heldu zelarik.
Ingalaterrara iritsitakoan, eragin sozial eta politiko berezia eduki
zuen, non Coffeehouse izenekoak hedatu bait ziren, bertan
intelektualak eta politikoak elkartzen zirelarik.
1690.ean Holandara iritsi zen eta 1706. urtean Amsterdameko Jardin
Botanikoan ale bakarra zegoen. Berau garrantzi handikoa izan zen,
zeren Mundu Berrira eramandako landareak honetatik hazi bait ziren.
Kafe-landarea hasieran -XVI. eta XVII. mendeetan- India, Zeilan
(Sri Lanka) eta Ekialdeko Indietara eraman zen, eta handik,
Amsterdamen zehar, Hegoamerika eta Mendebaldeko Indietara. Hori
dela eta, 200 urtez arabiarren eskutan –lenengo Motxa hirian
bereziki– egon zen kafearen monopolioaren egoera aldatu egin zen.
Gaur egungo produkzioaren erdia Brasil eta Kolonbiatik dator,
Ertamerikako kafe-kultiboa ere garrantzitsua dela kontutan hartuz
(Costa Rica, Mexiko, Guatemala eta El Salvador). Ekoizpena
txikiagoa izan arren, Afrikan ere landatzen da: Angola, Tantzania,
Kenia eta Ugandan hain zuzen.
Lantzen denaren % 90 Coffee arabica espeziea da, berau Hego eta
Ertamerikan hazten delarik eta C. canephora, aldiz, Afrikan. C. arabica
gehiago landatzen da, alde batetik, autobaterakorra delako, eta bestetik,
C. canephora azkarrago hazi arren zaporea fuerteagoa duelako.
Landare hauek, Rubiaceae familiakoak, lurralde tropikal eta
subtropikaletan landatzen dira, non euriteak gutxienez 190 mm-koa
izan behar bait du. Lehorte-garaia ere beharrezkoa da, loreak
lehortean hazten direlako.
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1. irudia: Kafe-landarea: A.- adarra hosto eta fruituekin; B,C,D.lorea; E,G.- fruitua, haziak erakutsiz; F.- haziaren
azpialde launa. (Simpson & Conner-Ogorzaly-tik hartua)

Kafe-landarea (1. ird.) urtero 2-4 aldiz loratzen da, fruituak drupa
gorriak izanik. Mesokarpo mamitsu eta zuntzezko endokarpoaz gain
hazi bi dituzte.
Elaborazio-prozesu laburtua: fruituak heldugabe hartzen dira
eta haziak bide siku edo hezeak erabiliz askatzen dira. Haziak 12-24
orduko hartzidura ez-alkoholikoa jasan ondoren (bertan berezko
osagaiak eraldatu egiten dira), lehortu egiten dira eguzkitan eta
xigortu ere bai; horrela ura galtzen dute eta azukrea karamelatu egiten
da. Xigorpen-mota tenperaturaren araberakoa izaten da.
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Kasu askotan faltsifikazioak ager daitezke, batzutan zaporea
aldatuz, bestetan bolumena handituz, esate baterako atxikoria erantsiz
(Cichorium intybus).

Deskafeinatuak egiteko, kafeina disolbatzaile organikoekin kendu
egiten da eta honetarako C. robusta erabiltzen da.
Kakaoa Teobroma cacao Sterculariaceae familia
Jatorria Amazonian du, baina maia eta azteken kulturetan ere bai.
Kolonbiako Andeetan zehar Ertamerikan sartu zen, eta Mexikoko
maiek landatu zutenez kakaoa Ertamerikako kultiboa zahartzat har
daiteke.
Europarrak heldu aurretik bertakoek haziak xigortzen zituzten
edari bizgarriak egiteko. Maiek zein aztekek kakao, atxikote (Bixa
arellana) eta piper gorriak nahastuz orea garatzen zuten. Berau hozten
zenean molde batean ipintzen zen. Gero bere zatitxoak eransten ziren
ur epeletara, berau disolbatu arte. Kristobal Kolonek (XV. mendean)
edari hau Europara ekarri zuen, baina hemen, zaporea zela eta,
arrakastarik ez zuen izan. Dena dela, holandarrek CuraÇaon landatu
zuten zuhaitz hau, eta elaborazio-prozesu desberdina bilakatu zuten,
koipea kenduz eta horrela gustagarri suertatu zen gustu
europarrarentzat. Gero azukrea ere erantsi zitzaion, eta ondorioz
berebiziko arrakasta lortu zuen.
XVII. menderarte Espainiak kakaoaren monopolioa eduki zuen,
baina mende horretan alemaniarrek eta holandarrek Asiako
hegoekialdera (Zeilan eta Indonesia) eraman zuten landarea. 1900.
urterarte kakao-ekoizpenaren % 81 Amerikan lortzen zen, Brasilen
bereziki. Alabaina, 1951.ean esklabutza abolitzean, Afrikan hasi zen
landatzen. Esan gabe doa, gaur egungo produkzioaren 2/3 Afrikakoa
dela (% 35 Ganan), gainerakoa Hego eta Ertamerikakoa, eta
produkzio txikiagoa dute Asia eta Pazifikoko lurraldeek. Bestalde,
europarrek produkzioaren erdia kontsumitzen dute, eta amerikarrek
% 40.
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Kafearekin gertatzen den modura, gaur egungo ekoizle
garrantzitsuenak atzerriko lurraldeetan daude, berauek beti latitude
berean daudelarik.

2.

irudia: A, B,C.- Kakao-loreak; D.- frunuak; E.- fruitua haziak
erakutsiz (Simpson & Conner-Ogorzaly-tik hartua)

Kakao-zuhaitza (2. ird.) lurralde tropikaletakoa da, baina garai
lehor zehatzik ez du behar. Loreak enborretan garatzen dira, hots
kaulifloroa da. Berau sits eta tximeleten bidezko poleneztapenerako
adaptatuta dago eta fruituak, noski, zurtoinean zintzilik geratzen dira.
Elaborazio-prozesu laburtua: Fruituari azala kendu eta mamia
eta haziak (20tik 60ra daude bakoitzean) hartzitu egiten dira, 4-7
egunetan. Denbora horretan zehar, tenperaturak, alkoholak eta azido
azetikoak kotiledoiak hiltzen dituzte eta polifenolak txokolatearen
aitzindari bihurtzen dira, ondoren haziak zuriskatik purpura-marroira
pasatuko direlarik. Aldi berean mamia zenbait mikrorganismok
zoltzen dute. Hartzidura pasatu ondoren astringentzia galtzen du eta
usain eta zaporeak garatzen dira. Hurrengo pausoa dena eguzkitan
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sikatzea da. Gero haziak banatu eta sailkatu egiten dira, zaporea eta
usaina dastatuz. Horrela, ia prest daude, baina, oraindik garratzak eta
koipetsuak izaten dira. Azkenik, txokolatea fabrikara heltzen denean
xigortu eta prentsatu egiten da, olioak eta koipeak (kakao-gurina)
kendurik.
Tea Camellia sinensis Teaceae familia

Batzuren ustez, tea munduko populazioaren-erdiaren droga da.
Besteentzat, berriz, askoz ere kontsumo murritzagoa du. Te-kultiboa
duela 4.000 urte Ekialdean ezarri zen, non sendabelar gisa erabiltzen
bide bait zen. Geroago edari modura ezagutu zen eta Txinatik
gainerako lurraldeetara garraiatua izan zen. Jatorriz Txinakoa da
eta Japoniara 500. urtean eraman zuten, geroago Mongoliara, eta
XVII. menderarte ez zen Europara heldu. Europa te-inportatzaile
nagusi bihurtu zen (Ingalaterra eta Holanda bereziki).
Azken hauek te-landarea XIX. mendean Indiako kolonietan landatu
zuten.
Gaur egun ekoizle garrantzitsuenak Japonia, India, Sri Lanka eta
Indonesia dira. Txinan asko ekoiztu arren, bertan kontsumitzeko
erabiltzen da. Garrantzi txikiagoak dira Kenia, Kongo, Sobietar
Batasuna, Turkia eta Argentinako produkzioak.
Te-landarea, hosto iraunkorreko zuhaiska da eta Camellia sinensis
espeziari dagokio. Lurralde tropikal edo subtropikal altuetako lur
azidoetan garatzen da. Te ona lortzeko landarearen adar guztien azken
3 edo 4 hostoak hartu behar dira, polifenol ugari (% 25) eta kafeina
gehien, (% 2,5-5) bait dute. Hostoak bildu eta gero, prozedura
desberdina jasaten dute te beltza edo berdea egiteko. Te beltzak
(esportatzen denaren % 75) polifenolen oxidazioz usain eta zapore
berezia du. Berdea, ostera, gabekoa da.
Te beltzaren prozesu laburtua: Hostoak jaso ondoren 24 ordutan
zehar aireztatutako gela bateko apaletan ximeltzen dira. Geroago
hostoak uzkurtu eta apurtu egiten dira (uzkurketa gaur egun makinaz
egiten da, baina lehen eskuz egiten zen), horrela, zeluletan dauden
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esentziak kanporatu egiten direlarik. Hosto hauek geroago hortzitu
egiten dira gela heze batean zabaldurik, non kolore iluna eta berezko
zaporea hartzen bait dute. Hostoak berriro lehortu egiten dira, hau da
hezetasuna kendu egiten zaie (% 3raino), horrela mikrorganismoen
zolketa kontrola daitekeelarik.
Te berdean, polifenolen oxidazioaz arduratzen diren entzimak hil
egiten dira, hostoak labeetan sikatuz. Ondorioz kolore eta zapore
motelagoa dute. Txinatarrek eta japoniarrek hartzen dute azken te-mota hau.
Matea Ilex paraguariensis Aquifoliaceae familia
Hegoamerikan oso hedatua dagoen edaria da. Edari bizgarri,
liserigarri eta elikatzaile modura hartzen da. Argentinako iparraldeko
mendietan eta Brasilgo hegoekialdeetan dauka jatorria. Zuhaitzaren
adar hostotsuak hartzen dira, eta ebaki ondoren sutan xigortzen dira;
askotan xigorketa errepikatu egiten da. Xigorketa bikoitz hau
iparramerikarrentzat gustokoa da. Hostoak polifenol eta kafeinadunak
dira, baina tearen baino gutxiago dute. Era berean ez da hain bizgarri,
ez eta hain astringente ere. Edaria bero hartzen da.
Kola Cola nitida, Cola acuminata Sterculiaceae familia
Kakaoaren familia berekoa da. Kolak Afrikako mendebaldeko
tropikoetan du jatorria: Gana eta Nigeria estatuetan bereziki. Haziek
kafeina ugari, teobromina eta kolamina dute. Beraz, bihotz-bizgarriak
dira.
Alkoholik gabeko edarietarako erabiltzen ziren lurrinkari eta
bizgarri gehienak kolatik ateratzen ziren hasieran, baina gaur egun
erabilpen hau baztertuago dago. Dena den, jatorrizko lurraldeetan,
gaur egun, haziak egosi eta xehatu ondoren edabe modura erabiltzen
da.
Aipatutako bi espezieak Hegoamerikara ere sartu izan dira
esklabutzaren garaian.
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Guarana Paullinia cupana Sapindaceae familia
Guarana Brasilgo kola da. Edari hau Amazoniako indigenek
betidanik erabili izan dute. Landare igokari honen haziak uretan
xehatzen dira, eta batatazko (Manihot sculenta) hirinarekin nahasturik
orea lortzen da, berau, sutan sikatzen delarik. Horrela, oreak urtetan
iraun dezake. Ore-zatiak uretan disolbatzen dira (edo ur
karbonatatutan). Brasilgo herri-edari da. Zenbait polifenolen eta olio-esentziak zapore berezia ematen dio. Gaur egun edari hau beste
estatuetara esportatzen hasi dira.

ZUNTZAK
Zuntzek, zentzu zabal batean, erresistentzia mekanikoa duten
elementuak izaten dira. Berauek animali zuntzak, landare-zuntzak edo
sintetikoak izan daitezke. Hemen landare-zuntzez hitz egingo dugu.
Elementu hauen pareta zelularrek (3. ird.), geruza desberdinetako
zuntzesken metaketa dela eta, izugarrizko indar mekanikoa izaten
dute. Pareta horrek harizpietan biribiltzea uzten du, eta horrela
ehungintzan erabil daitezke.

3. irudia: Zuntz-zelular baten pareta (Langenheim & Thimann-etik
hartua)
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Zuntz hauen osagai garrantzitsuena zelulosa izaten da, eta zenbait
kasutan lignina ere bai. Ligninaren presentziarekin zuntzak ilundu
egiten dira eta erresistentzia galdu. Landare-zuntzen jatorria ondoko
hauetan egon daiteke: 1.- Fruitu eta hazietan: kotoia, koko-zuntza eta
miraguanoa. 2.- Zurtoinetan, baina zuntz biguna, malgua eta elastikoa
dutenetan: linua, erramioa, jutea eta kalamua. 3.- Hostoetan; hauek
zuntz zurrunak dira: sisala, henekena eta abaka.
Fruitu eta hazien zuntzak
Fruitu eta hazietako osagai iletsuak haizearen bidezko sakabanakuntzarekin oso lotuta daude, hau da anemokoroak dira. Garrantzi
komertziala dutenak ondoko biak dira: kotoia eta koko-zuntzak.
Kotoia Gossypium spp. Malvaceae familia
Kotoia, gaur egun munduko zuntz erabiliena da eta jangarri ez den
produktu begetalik garrantzitsuena ere bai. Landareak (4. ird.) zuntz
ugari garatzen ditu. Zuntzaren erauzketarako mekanizazioa oso garatu
da eta ondorioz prezioa murriztu egin da. Gainera zuntzaren kalitatea
ona da. Guzti horrek kotoiaren arrakasta lortu du. Gaur egungo
ekoizle garrantzitsuenak Sobietar Batasuna, Txina, USA, India,
Brasil, Pakistan, Turkia eta Egipto dira.
Kotoia Gossypium generoko zenbait espezietatik ateratzen da,
Malvaceae familiakoa izanik. Landareak hosto tripalmatuak, loreak
pentameroak (5 petalo) eta androzeoa monoadelfoa da. Harizpiak
hodi bat eratuz lotuta daude, ezaugarri hauek familiako ezaugarri
tipikoak izanik. Genero honen berezitasuna hazietan datza, berauek
paretan ileak garatu bait dituzte, askotan fruituaren —kapsulaleherketa ondorioztatuz.
Mundu Zaharrean landatzen diren espezieak G. herbaceum eta G.
arboreum (2n=26) izaten dira. Amerikan, berriz, G. hirsutum eta G.
barbadense (2n=52). Bai forma diploideoa bai tetraploideoak 4.000
urtez erabili ohi dira. Kotoi-landarea semitropikala da eta urteroko
landarea denean uda luze eta epela behar du, baina iraunkorra bada
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4.irudia. Kotoi-landarea: A.- adarra; B.- Iorea; C.-fruitua; D.fruitu heldua; E.- hazigabeko fruitua (Simpson &
Conner-Ogorzaly-tik hartua)
negua izotzaldi gabekoa behar du. Aintzina oso ezaguna izan arren,
egiptoarrek, grekoek eta erromatarrek toki epeletan hazten den linua
gustoagokoa zuten eta txinatarrek jutea berriz.
Kotoi-landareen historia eta eboluzioa oso konplexua da, baina
laburtuz ondoko hau azal dezakegu. Mundu Zaharreko historia G.
herbaceum espezieko forma iraunkorrean has zatekeen, berau
Afrikako hegomendebaldeko toki bero eta epeletan egonik, Angolan
hain zuzen. Hortik Afrikako ekialdera eramana izan zen eta merkatal
bideetan sartuta, Arabiako hegoaldera heldu zen. Bertan landatu bide
zen eta gero beste arraza modura Indiara eraman zen (Teofrasto, 350
K. a.). Horrela G. arboreum agertu zen, eta urteko landareek landare
iraunkorrak ordezkatu zituzten, berauek kotoi-landarea klima
tropikala ez duten tokietan landatzeko erabili zelarik.
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Amerikako kotoi-landareek ez dute jaso ikasketa hain sakona,
baina argi dago antzeko eboluzioak jasan dituztela. G. hirsutum
Guatemala eta Mexikoko hegoaldean du jatorria eta gaur egun
Hegoamerikara hedatuta dago. Aldi berean munduko kotoi-ekoizpenaren % 95 espezie honetatik ateratzen dela esan dezakegu.
Espezie honetatik hainbat arraza garatu dira eta jatorrizkoak G.
hirsutum var. uplands du izena.
Kotoi-haziak ile luzeak eta motzak ditu. Lehenak, landatutako
formatan, erraz samar ateratzen dira, besteak bertan mantentzen
direlarik. Alabaina, forma basatietan biak haziei sendo lotuta
mantentzen dira.
Kotoiaren prozesuan 4 pauso hauek dira garrantzitsuak:
desmotaketa, garbatu, orrazketa eta irunketa. Desmotaketan, 1794.
urtetik hona mekanikoki egiten da, erratz finu batzuren bidez haziei
ileak kentzen zaizkie (luzeak bereziki). Aterarako ileak garbatu egiten
dira, paraleloki eta tamainuz orrazten dira ondoren, eta biraka dauden
zilindroetatik sartuz irun egiten dira harizpiak lortzeko. Hazietan
geratzen diren ile motzak rayon egiteko erabiltzen da. Eta bestalde
kotoi-haziak olioa lortzeko erabiltzen dira, hemen toxikoa den
gossipola egotzi behar delarik.
Koko-zuntza Cocos nucifera Palmaceae familia
Koko-palmondoa, Cocos nucifera, itsasertz tropikal guztietan
hazten den espeziea da, bertako ekonomian garrantzitsua izanik.
Ekoizle garrantzitsuenak India, Java eta Sri Lanka dira. Fruitua
drupa monospermoa da eta mesokarpo fibrotsuari esker flotagarri
bihurtzen da (hidrokoroa). Fruituaren "mamia" edo kopra
endosperma solidoa da; sikuan oso erabilia da. Zuntza, berriz,
mesokarpotik ateratzen da (koirra) eta soka eta sareak egiteko
erabiltzen dira.
Zuntz onena fruitu heldugabeetatik lortzen da, baina orduan
haziak ezin dira aprobetxatu. Aitzitik, landare honen erabilera
garrantzitsuena koko-olioa lortzea denez, fruituak helduta daudela
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jasotzen dira; beraz, zuntzak zakarregiak dira eta ehungintzan ezin
dira erabili. Hori dela eta betegarri eta isatsak egiteko erabiltzen dira.
Miraguanoa Ceiba pentandra Bombacaceae familia
Miraguano-zuhaitza, Ceiba pentandra, kotoi-landarea baino
tropikalagoa da. Bombacaceae familiakoa da eta Amerikako
tropikoetako endemismoa du.
Gaur egun miraguanoa edo kapok-a nahiz eta zenbait tokitan
landatua egon -Karibe, Tantzania, Filipinak, etab.etan- estentsiboki
landatua Javan dago, bertako produkzioa ona delarik.
Loreak urtaro sikuan bilakatzen dira eta fruituak ireki aurretik jaso
behar dira. Bilketa eskuz egiten da. Landare hauetan zuntzak
obarioaren paretan garatzen dira eta heltzerakoan aske geratzen dira.
Zuntzak luzeak dira, baina ligninadunak. Horregatik hetegarri
iragazkaitz modura oso erabilia da, hala nola, igerigailu, buruko,
etabarretan.

ZURTOIN ZURTAK

Floematik atera daitezkeen zuntz luze eta malguak izaten dira.
Linua eta erramioa meheak eta zuriak izaten dira, osagai
garrantzitsuena zelulosa eta pektina pixkat izanik. Jute eta kalamua,
aldiz, lodiak eta ilunak dira, ligninaren presentzia % 10-15ekoa delako.
Linua Linum usitatissimum Linaceae familia
Linua, Linum usitatissimum, familia kosmopolitakoa Linaceae da.
Espezie honek Ertasian du jatorria, eta linazi-olioa ere (hazietatik)
eskaintzen du. Antzina biak landare beretik lortzen ziren, alabaina,
gaur egun barietate desberdinak garatu dira produkzioak
hobetzearren.
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Jakina da, K. a. 5.400. urtetik egiptoarrek linua landatzen zutela
Niloren deltan, linua momifikatzeko prozesuan oso erabilia izan bait
zen. Handik Greziara, Erromara eta gero Europara eraman zen.
Ondoren Europan XVII eta XIX. mendeen artean landaketa
garrantzitsuena linua izan zen. Alabaina, XIX. m. a.n kotoiak linua
bazterreratu zuen, arrazoi ekonomikoak zirela eta. Gaur egungo
ekoizle garrantzitsuenak Sobietar Batasuna (produkzio erdiarekin,
250.000 tonarekin), Polonia, Txekoslovakia, Alemania, Belgika eta
Irlanda dira.
Landatzen diren barietateak urteko landareak dira eta oinak bata
bestearen ondoan ipintzen dira, horrela hazkuntza longitudinala
handituz. Loraldia pasa ondoren landareak lurretik ateratzen dira,
sikatu eta balatan lotzen dira. Gero beheratu egiten da, non bakterioek
zurtoineko materiala —zelulosa ezik— deskonposatuko bait dute.
Zurtoinak berriro sikatu egiten dira eta ezpatatu ondoren zuntzak aske
geratzen dira. Orduan orraztu eta irun egin daitezke.
Erramioa Boehmeria nivea Urticaceae familia
Erramioa Boehmeria nivea espezietik ateratzen den zuntz polita
eta dirdiratsua da. Landareak Txinako hego eta erdialdean, Taiwan
eta Japonian du jatorria. Zuntza luzea, leuna eta erresistentea izan
arren arazo agronomikoak dituenez, ez du behar zuen garrantzirik.
Zurtoinaren azala eskuz zuritu behar da eta balak edo zuntzak
banaka atera behar dira, bakterioek zuntzen artean dagoen erretxina
ezin bait dute usteldu. Akats hau gainditzeko garatuko balira
prozesu gogorrak erramio, kotoi eta linuarekin konkurrentzian
egongo litzateke.
Gaur egun zuntz honen ekoizle garrantzitsuenak jatorrizko
lurraldeak dira: '1'xina, Japonia eta Taiwan, bertan oso erabilia izanik.
Jutea Corchorus spp. Tiliaceae familia
Erabilitako zuntzen artean lehenengoetariko bat da, eta produkzio
mailan bigarrena da (urtean 3 milioi tona), kotoiaren atzetik hain
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zuzen (12 milioi tona). Landareak, Corchorus olitorius, C. capsularis,
India eta Txinako hegoaldean du jatorria eta gaur egun tropiko
guztietara hedatuta dago; adibidez Ganges-Bramaputuaren deltan
kultibo garrantzitsuena da.

5. irudia: Jute-landarea: A.- fruitudun adarra; B.- lorea; C.landarea. (Simpson& Conner-Ogorzaly-tik hartua)
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Jute-landarea urtekoa da (5. ird.), 5 m-ra hel daiteke eta urtero 2
aldiz edo gehiago bil daiteke uzta. Loraldia pasa ondoren zurtoin
luzeak ebakitzen dira, sikatu eta gero beheratu egiten dira. Horrela,
zuntzak erraz askatzen dira. Alabaina, lortzen diren zuntzak, hasieran
erresistente eta malguak direnak, ilun eta zurrun bihurtzen dira,
lignina eta taninoen presentzia dela eta. Beraz, zuntz hau saku eta hari
lodietarako irun egiten da.
Kalamua Cannabis sativa Moraceae familia
Kalamua jatorriz Txinakoa da,
non K.a. 4000. urtetik landatzen
bait zen. Baina Mediterraneora I.
mendean ekarri zen, eta gaur egun
ekoizle garrantzitsuenak bertan
daude: Sobietar Batasuna, Italia,
Yugoslavia eta Hungaria alegia.
Zuntz hau Cannabis sativa
espezietik ateratzen da (6. ird.).
Landarea urteko belarkara da eta
dioikoa. Zuntzak ateratzeko oinak
landatzen direnean bata bestearen
ondoan ipintzen dira, hazkuntza
longitudinala lortzeko. Zuntz
honen erauzketa jutearen antzera
egiten da, atera landareak, sikatu,
balak egin eta beheratu, gero
berriro sikatu eta zapaldu
zurtoinak, zuntzak aske gera
daitezen. Zuntzak orraztu, irun eta
eho egiten dira. Esan beharra dago
kalamuak duen lignina-portzentaia
handi samarra dela, eta hori dela
6. irudia: Kalamulandarea.
eta lortzen den zuntza iluna eta
(Simpson & Connerlatza izaten da. Beraz, lonak eta
Ogorzaly-tik hartua)
oihalak egiteko erabiltzen da.
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ZUNTZ ZURRUNAK
Zuntz hauek monokotiledoneoen hostoetatik ateratzen dira.
Zuntzak irun egin daitezke, alabaina ehunak egiteko zurrun samarrak
izaten dira; beraz, kordelak egiteko erabili ohi dira.
Sisala eta henekena Agave spp. Agavaceae familia

Biak Agave generotik ateratzen diren zuntzak dira. A. sisalana,
sisala, Ertamerikakoa da. Espainolak XV. mendean Amerikara heldu
zirenean, bertakoek landarearen hostoak zuntza lortzeko eta mamia
elikagaia modura bertakoek erabiltzen zuten. XIX. mendean landare
hau Hego eta Ertafrikara eraman zen, gaur egun ekoizle
garrantzitsuenak hemen izanik.
Henekena, A. fourcroydes, sisala baino baldintza xerikoagoetan
hazten da, eta jatorriz Yukatan Penintsula eta Kubakoa da.
Lodiak eta sukutsuak diren hostoak eskuz edo makinaz zuritzen
dira, eta bala eroale askeak garbitu eta sikatu egiten dira, gero
orrazturik. Zuntz hauek sakuak egiteko irun egiten dira, eta zuntz
motzak eta hondakinak papergintzarako izaten dira.
Abaka Musa textilis Musaceae familia

Abaka edo Manilako kalamua Filipinetako Musa textilis
espezietik ateratzen da, bertan landatu eta erabiltzen delarik. Loraldia
pasa ondoren landarea ebakitzen da eta hosto-zorroak xingolatan
apurtzen da. Zuntz honek lignina eta tanino ugari daukanez
kordelgintzan eta paper zurruna egiteko (Manila papera, paperezko
dirua,...) erabilia izan da.
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TRIKITIXA
ESKUSOINU DIATONIKOA
Kepa Perez eta Aingeru Bergices

TRIKITIXAREN HISTORIA

Jatorria Trikitixa edo eskusoinu diatonikoa (horrela esaten bait
zaio normalean) ESKUSOINUaren familia osatzen duten musika-tresnetako bat da.
Familia honetako beste tresna batzu hauek dira: Melodeoia, hau
ilada bakarreko eta bi baxuko tresna soinubikoa da, Kromatikoak,
Piano-erako teklatuzkoak, Kontzertinak, bandoneoiak...
Nahiz eta beraien artean desberdintasunik egon, guztiak mihietan
zulorik ez duten AEROFONOen saileko musika-tresnak dira Erich
von Hornbostel eta Curt Sache-k eginiko sailkapenaren arabera.
Tresna hauen jatorria XIX. mendeko bigarren hamarkadan dago.
Cyril Damian austriarrak eta Isoard frantsesak, bakoitzak bere aldetik,
patentatu egin zituzten eskusoinu-ezaugarriak zituzten musika-tresnak: airea mugiarazteko AUSPOA, MIHI izeneko xaflatxo
metalikoak eta botoiez edo teklaz osatutako LARAKO-ETXEAK.
Mihiak marko metaliko bati lotzen dira errematxez eta larakoek
bibrarazi egin nahi den mihirantz bultzatzen dute airea.
Urtetan zehar, antigualeko tresna hauek oso forma bariatu eta
aldagarriak izan zituzten. Eskuarki material oso nobleak erabiltzen
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ziren, hala nola zur exotikoak, bolia eta nakarea. Altzari/jostailu zirela
esan daiteke.
XIX. mendearen erdialdean tresnaren egitura eta formari buruzko
erizpideak bat etortzen hasi ziren. Hasiera batean ilada bakarreko
tresnak egiten ziren, geroago bi jarri ziren eskuinaldean eta
laguntzarako botoi batzu ezkerraldean eta abar.
Fabrikazio-metodoen hobekuntzak eta material berrien
aurkikuntzak (kontraxaflatuak, plastikoak...), ereduen tamaina
handitzea, auspoak zabalagoak egitea eta botoi-, tekla- eta mihi-ilada
gehiago jarri ahal izatea ekarri zituen. Eredu berriek ozentasun edo
sonoritate hobea eta musika-aukera handiagoak zeuzkaten.
Eskusoinuaren gakoa, kanpo- eta bame-aldeen artean hermetismo ona
lortzea (aireak ihes ez egitea) alegia, gero eta hobeto konpontzea lortu
zen.
Eskusoinu diatonikoa garai bateko jostailu-eskusoinuen eta ilada
askotako eredu handien artean zubi izan zen. Bi larako-etxeetan ilada
asko dituzten eskusoinu horiei kromatiko izena ematen diegu eta
XIX. mendeko azken hamarkadan sortu ziren.
XIX. mendearen bukaeran eskusoinu diatonikoa Europa osoan
zehar barreiaturik zegoen eta hiri eta nekazal giroko dantzaldietan erabiltzen zen musika egiteko. Alabaina, XX. mendearen
hasieran atzera egiten hasi zen eskusoinu handiak moldagarriagoak
zirelako eta aukera harmoniko eta melodiko hobeak eskaintzen
zituztelako.
Trikitixa Euskal Herrian. Euskal Herrian eskusoinuaren
hedatzea, eskusoinu diatonikoarena batez ere, XIX. mendeko azken
hamarkadan hasi zen eta kostaldetik bamekaldera sartu zen.
Eskusoinua aipatzen duen lehenengotako bat Telesforo Arantzadi
da eta hauxe dio 1907.ean: El acordeOn invade la costa empezando
por nuestros marinos.
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1. Argazkia: Demian-en eskusoinua
Arantzadiri arrazoi emanez, gertaera hori zenbait arrazoiren
ondorio izan zela pentsatzen dugu. Horietako bat, marinelak kanpotik
etorritako kulturarekiko oso iragazkorrak izatea da, izan ere kultura
arrotzekin etengabeko harremanetan egoten bait dira. Europako
portuetan bildutakoak izan ziren Euskal Herrira ekarritako lehen
eskusoinuak.
Geroago, Florentino Zengotitak, Bilbon bizi zen eibartarrak,
eskusoinuen merkatuari bultzada eman zion. Tenderia kaleko bere
etxean eskusoinuak saltzeko, konpontzeko eta afinatzeko tailerra
zabaldu zuen. Argazkian agertzen denaren moduko trikitixak
Holandatik inportatzen ziren eta garai bateko trikitilariek erosten
zituzten.
Zengotita hil egin ondoren, Italia eta Alemaniatik ekarri ziren
eskusoinuak, 36ko gerraren ondoren Donostian eskusoinuak egiteko
lantegi bat zabaldu arte. Eskusoinuak egiteko Euskal Herriko lehen
lantegia Martzelino Larrinaga bizkaitarrak zabaldu zuen Donostian.
Larrinaga etxeak ehundaka eskusoinu egin zituen. Tresna horien
soinu sarkorra euskal erromerien ezaugarrik nabarmenen bilakatu zen
Italiatik etorritako tresna moderno eta landuak agertu arte, eta
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Larrinaga marakako eskusoinu txikia gabe ez zegoen trikitilaririk
imajinatzea. Eskusoinu horiek gainera, oso ondo apainduta egoten
ziren maiz.
Kokapen geografikoa. Gaur egun eskusoinua mundu osoan
barreiaturik dago: Europan, Ameriketan, Herri Arabiarretan, Afrika
Beltzean eta Asian.
Hala eta guztiz ere, eredu diatonikoa oso toki konkretutara
mugatuta gelditu da. Ondoren aipatzen diren tokietan erabiltzen da
batez ere: Kanadako kostalde atlantiarrean, Estatu Batuetako Cajun
eta Mex musika-motetan, Karibe aldeko zenbait herritan, Irlandan,
Bretainian, Okzitanian, Italian, Suitzako kantoiren batean,
Eskandinavian, Katalunian eta Euskal Herrian.

2. Argazkia: Trikitixaren lehen eredua Euskal Herrian.
Europako beste lurraldetan Bigarren Mundu-Gerraren ostean utzi
zioten eskusoinu diatonikoa erabiltzeari. Dena den, tresna
berreskuratzeko joera indartsua nabarmentzen da zenbait tokitan.
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Euskal Herrian zabalkuntza geografikoaren muga euskararen
hizkuntz mugarekin bat dator. Gainera, biek batera egin dute atzera.
Bizkaian, Mungialdea eta Bilbo Handia trikitilarien seaska, harrobi
eta aintzindari izan ziren, baina desplazatua izan da eta egun
Gipuzkoako erdialdean sendo erroturik dago.
Gerra Zibilaren ondoren gertatu zen aldaketa sozioekonomikoak nekazal munduaren eta beronen kulturaren hondamena ekarri
zuen eta aldi berean, eskusoinu diatonikoa baztertzea eta kromatikoa
nagusitzea ekarri zuen Bizkaian. Kromatikoa egokiagoa zen
"agarrauan" dantzan egiteko behar zen musika jotzeko eta musikamota horrekiko gero eta zaletasun handiagoa zegoen.
Gipuzkoan antzeko zerbait gertatu zen, baina industri "boumak"
ez zituen Bizkaian bezain populazio-metaketa eta inmigrazio eragin.
Tamaina ertaineko herrietan ohizko erromeria eta festek iraun zuten.
Honek posible egin zuen trikitixak eskusoinu handien sartzeari aurre
egitea.

TRESNAREN DESKRIPZIOA
Itxura. Eskusoinu diatonikoa deskribatu aurretik bere
izendapenaz arituko gara.

Egun eskusoinu DIATONIKOaz mintzatzen denean, notako bi
soinu sortzen duela esan nahi da, soinubikoa dela alegia.
KROMATIKOaz mintzatzen denean, ESLan notako soinu bakarra
duen botoizko eskusoinua da. Eta eredu bat PIANO da,
soinubakarrekoa eta teklazkoa denean.
Euskaraz ere izen asko dago eskusoinuari esateko. Eredu
diatonikoa izendatzeko TRIKITIXA edo TRIKITIA izenak zabaldu
dira azken urteotan. Hala ere, izen bera ematen zaio musika-tresna
hau jotzen duen taldeari: eskusoinua gehi panderoa; eta baita jota
antzeko musika pieza bati.
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Bizkaian trikitixa izena ez da arrunta. Maizago hauek erabiltzen
dira: soinua, eskusoinua, auspoa, ilerabikoa, filarminikea, farrea edo
jazbana (Ondarrun). Sarritan, "infemuko auspoa" ere esan zaio.
Soinu bakarreko ereduei Akordeoi edo kordeoi esaten zaie eta
normalean tekladuna ala botoiduna den zehazten da ondoren.
Eskusoinu diatonikoak ez du lehen begiraturan eskusoinu arruntarekiko desberdintasun handirik. Elementu hauek ditu: auspoa, bi
botoi-ilara duen larako-etxea eskuinean (ESL) eta eskuinekoa baino
botoi gutxiago duen bi botoi ilarako larako-etxea ezkerrean (EZL). Bi
uhalen bidez sorbaldatik zintzilikatzen da eta hirugarren batez ezker
besoaren eskumuturrean lotzen da. Azken honek auspoa mugitzen
laguntzen du.

3. Argazkia: Irun, 1912. S. Martzial erromeria. Trikitilari ezezaguna.
Arretaz begiratzen badiogu, tamaina txikikoa dela eta botoi-kopuru urria duela ohartuko gara. Beste eskusoinu-ereduetan
gertatzen ez den legez, trikitixak botoi-kopuru finkoa du eta hau ezin
da aldatu nahiz eta kanpo-itxura aldagarria izan (zura, plastikoa,
tamaina...) Hauek dira ezaugarriak: Eskuineko larako-etxean 23
botoiko bi ilara (aintzinako eredutan 21) eta ezkerrekoan 12. Bameegiturari buruz bi alderdi azpimarratuko ditugu: ahotsen konposizioa
eta soinu-egitura. Trikitixaren soinu-egitura oso berezia da eta beste
eskusoinu diatonikoenaz desberdintzen da. ESLko botoiak
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SOINUBIKOAK dira, auspoa ireki ala ixtean bi nota desberdin
bakarrik sortzen dituztela alegia. EZLkoak ordea, SOINUBAKARRAK dira eta nota ez dago auspoaren mugimenduaren
menpe.
Soinuaren eraketa. Hasieran, eskusoinua musika-tresna
aerofonikoen familiakoa zela aipatu dugu. Sistematizazio honen
oinarria honetan datza: soinua nola sortzen eta barreiatzen den.
Familia honetan airearen bibrazioaz sortzen da soinua.

Airea bibrarazteko metodo desberdinak daude eta arazoaren
muinean sakondu gabe hauxe esan dezakegu: moko-xirulak,
zeharkako xirulak, klarineteak, fagotak, oboeak eta tronpetaren
moduko pitadun tresnetan metodoa desberdina dela. Eskusoinuarena
ere desberdina da.
Eskusoinuaren soinu-sistema elementu hauez osatzen da:
1- MIHI ASKEA. Hau soinu-iturria da.
2- AIREA. Ingurune honetan transmititzen da soinua.
3- KUTXA. Zurezkoa da eta soinua modulatu, erresonarazi eta
anplifikatzen du. AUSPOA ere elementu garrantzitsua da.
Mihia metalezko xaflatxoa da eta metalezko marko batean (piestrinoan) lotzen da mutur batetik errematxe baten bidez. Mihiaren azpian
bera baino handixegoa den zuloa dago bertan bribra dezan. Metalezko
marko bakoitzak bi mihiri eusten die normalean. Airea norantza batean
doanean bibratzen du batak eta kontrakoan doanean besteak.
Txapak taku edo eskilera izeneko zurezko egituretan lotzen dira.
Eta hauek larako-etxeei lotzen zaizkie.
Auspoa itxi eta irekitzean zapaldu ditugun notei dagokien
mihietan zehar pasatzen da. Aire-korrontea handia eta mihi eta
markoaren arteko zirrikitua txikia direnez, mihiak oszilatu egin behar
du aireari paso uzteko eta orduan beren pisu-, elastizitate- eta
dentsitate-ezaugarrien arabera bibratu egiten du. Aire-korrontea ez da
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etengabe pasatzen ari, metalaren bibrazioen arabera baizik. Airearen
konpresio eta deskonpres;oek, presio-uhinek alegia, sortzen dute
soinua. SINPATIAz mota bereko mihi guztiek bibratzen dute eta
ERRESONANTZIAz musika-tresna guztia.

4. Argazkia: Bikotea, Maturana (Zeberio), eskusoinu kromatikoa,
eta "Txabiri" (Zaratamo) panderoarekin. 1980.
Entonazioa eta afinazioa. Entonazioa sinuaren baxutasun edo
altuerari esaten zaio. Trikitixaren nota-sistema ondorengoa da:
ESKUINEKO LARAKO-ETXEA
FA'11 MI' DO FA LA' DO' FA' LA 2 DO2 FA2 LA3
sol'

mi sol si' re'

sol'

re2 mi3

MI FA SOL DO MI SOL DO MI SOL DO2 MI2 SOL2

dot sol# si re fa la' si' re' fa' la2 si2
TRESNAREN KANPOALDEA
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re2

Maiuskulaz auspoa ixtean lortzen diren notak ageri dira eta
minuskulaz irekitzerakoan. Lau lehen botoiak aldaketak dira eta
historian zehar erantsi zaizkio tresnari.
EZKERREKO LARAKO-ETXEA
Si

Si
Mayor

Fa

Fa
Mayor

Sol

Sol

Re

Mayor

Do Do
Mayor

Re
menor

La

La
Mayor

TRESNAREN KANPOALDEA

Eskusoinu arruntetan gertatzen ez den bezala, trikitixetan oso
arraroa da Lal 440 Hz erreferentzi tonu estandarra (normalki piano-zentruko Lal-a) eta tresnaren barne-tonua bat egitea. Hau trikitixak
jasan duen bilakaera historikoaren ondorioa da. Hasiera batean
mihiak letoizkoak ziren eta intentsitate txikiko eta entonazio baxuko
soinua sortzen zuten. Soinu hau afinazio estandarren azpitik zegoen.
Altzairuaren garapenarekin mihiak material horretaz egin ziren eta
afinazio pausoka-mausoka igotzen joan zen Lal estandarra gainditu
arte (Do eta Re arte) merkatuaren poderioz (espazio irekitan
mikrofonorik gabe joan behar izateak). Gaur egun afinaziorik
ohizkoena Sib da; hala ere Sol arrunt bilakatzen ari da.
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balbula

txapa

mihia

CM

CM

eskuin aldeakoa

ezkeraldekoa

takua

ezker teklatua

kantu enegistroa

zapatak
Icantu teklatua

erregistroak

haize sarea

ertza

auspoa

teIdatuaren funtzionamendua

baxuak

zapatei konexioa

5. Argazkia: Eskusoinu baten zatiketa.
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TRESNA GAUR EGUNGO EUSKAL HERRIAN
Mende honetan zehar sekulako garapen teknikoa izan du trikitixaz
jotzea. Hasiera batean, trikitilariak zaletu hutsak ziren eta beste
tresnentzako egokitutako musika jartzen zioten trikitixari. Gerra
bitarteko garaian, trikitixaz jotzeko errepertorio propioa zuten
trikitilariak zebiltzan herrietako erromerietan.
1960.eko hamarkadaz gero, trikitilari bizkaitar eta gipuzkoarren
artean desberdintasun nabarmena agertzen hasia da. Lehenek
tradizioari eusten diote eta eskusoinu handi eta orkestinek
harrapatutako merkatuan nola edo hala diraute. Gipuzkoarrek
berealdiko jauzia egiten dute 21 eta 23 aldaketa-botoien
erabilerarekin. Musika egokien bidez auspoaren mugimendua
razonalizatzea beste aurrerakada garrantzitsua da. Bestetik, banden
eskusoinu handien eta orkesten errepertorioko pieza asko egokitu
zitzaizkion trikitixari.
Horren arrazoia lurralde berriak harrapatzen ari den merkatua da.
Gurutzebidean dago egun trikitixa. Trikitilari profesional gazteek
tresnari eman dioten bulkadak pentsaezinezko tentsioak sortu ditu.
Orain arte ez da inoiz horrenbeste gazte trikitixan aritu. Gainera,
eskaintzen dituen musika-aukerak mugaraino eraman dira. Bestetik,
diru-mordoa mugitzen ari da klase, ekitaldi, disko, lehiaketa eta
abarren bidez.
Itxuraz eta kontrapisu moduan, trikitixa ohizko eta trikitixa
kultuaren arteko, jole eta tresna, teknikaren eta musikaren arteko
banaketaren tenorea heldu da. Dena den, 1950.eko hamarkadan
Euskal Herrian eskusoinu handiekin gertatutakoa gogoratzea komeni
da, antzekotasun handia dagoelako.
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GIZA GENOMAREN
KARTOGRAFIA
Jesus Maria Txurruka

Agian, zenbaiten eritziz, izenburua, honelako ekitaldi baterako
nahikoa ez-ohizkoa eta uxatzaile samarra aukeratu dugu XIX. UEU
honi hasiera emateko; biologoak ez direnak etor ez daitezen adinakoa,
alegia. Hitzaldi honen izenburuari erreparatu ez diotenak damu ez
daitezen, eta zerbait ikasteko asmoz nahita etorri direnak denboratarte atsegina igaro dezaten, biologokeria guztiak albo batera utziz,
gaiaren garrantziaz jabe zaitezten saiatuko naiz. Zuek belarriak zuhur
eduki, eta hala eta guztiz ere lortuko ez banu, bihoaz aurretik nire
barkamen-eskaerak!.
Lehen eta behin azal dezadan izenburua, zeren, agian, baten batek
mezu nahikoa kriptikotzat har bait dezake. Lehen hitzak, horretan
inortxok ez zuen zalantza-izpirik izango, gizakiari dagokion
zerbaitetaz ari garela adierazten du.
Bigarrenak gizakiaren genomaz dihardugula erakusten digu. Ja,
eta zer da genoma?. Genoma gene-multzoa dela erantzutearekin
azalpen argiegirik ez dudala eskaintzen aski ongi dakit, zeren
konturatzen bait naiz, gakoa gene hitzaren esangura ulertzean
dagoela. Zakilixutek esango lukeenez, Fale hi!. Orduan, esaidak zer
arraio den genea, eta kitto!. "Zenbat buru, hainbat aburu" dio esaldi
zaharrak. Berau nolabait parafraseatuz, "Biziaz diharduten zenbat
profesio, genearen hainbat definizio" erantzungo nioke.
Biologokeriak ekiditeko asmoa agertu dizuedanez, denok ulertzeko
moduko genearen definizio abstraktua ematen ahaleginduko naiz.
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Hona hemen, bada, halamoduzko definizioa: "Gene bat bizidunaren
funtzionamendua baimentzen duen programa heredagarrian dagoen
instrukzio edo agindu zehatz bakoitza da". Nire kabuz, eta propio
hitzaldi honetarako asmatu dudan definizioa denez, barka nazazue
trauskil samar irten bazait; zuen eritziak entzun ondoren, prest nago
gehiago lantzeko.
Kartografia, mapak egiteaz, hots, bi dimentsiotako gainazalean
erliebea isladatzeaz eta tokiak bertan kokatzeaz arduratzen den
zientzia dela denok dakizuenez, izenburua hitz lauetara deskodetuz,
hitzaldi honetan, gizakiaren zelulen funtzionamendua baimentzen
duen programaren instrukzioen mapa egiteari ekingo diogula adierazi
nahi izan dugu.
Puntu honetara helduz gero, zuetariko gehiengo zabal batek
esango lidake: "Aizu Jesus Mari!, ezer ez ulertzekotan nahiago dut
jatorrizko izenburua; behintzat laburra denez, eta buruz erraz ikas
daitekeenez, baten batek galdetzen badit zein hitzalditan egon naizen,
jaurtikiko nioke genomaren kartografiarena; baina balizko hitz
lauetan eman diguzun gizakiaren funtzionamenduaren ez dakit zer
instrukzioen mapa egitearen ahokorapilo hori, ez dago kristaurik
ikasiko duenik!".
Onartuko dizuet kritika, baina ez zaitezte hain kexatiak izan!, nire
ikasleek ikasturte osoan jasaten naute eta!
Llabur-llabur esanda, giza genomaren kartografia egitea, hau da,
giza zelulek funtzionatzeko erabiltzen dituzten aginduak zenbatzea,
era ordenatuan fisikoki kokatzea eta agindu horietan adierazitakoa deskodetzea eta ulertzea da bizidunekin diharduten
profesionalek une honetan duten erronka handiena, eta ez
litzateke gehiegikeriatan erortzea izango, Biologiak inoiz izan
duen arazo handiena, korapilotsuena eta garestiena berau dela
esatea. Erronka hau Giza Genomaren Proiektua izenarekin
izan da bataiatua eta N.A.S.A.k 70eko hamarkadan gizakia
Ilargira eramateko martxan jarri zuen Apolo proiektuarekin
izan da konparatua. James Watson (James Watson & Francis
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Crick, ezagutzen al dituzue?), ba, Watson berberori jarri dute
proiektuburu.
Zientzilari askok dena zenbatzeko, pisatzeko, neurtzeko, hots,
kuantifikatzeko, joera dugunez, eta erronkaren tamainuaz kontura
zaitezten ahal dugun heinean arazoa zifratu egingo dugu.
Ondo dakizuenez, zelula somatiko bakoitzeko arestian guk
instrukzio edo agindu bezala definitu ditugun geneak bi multzotan
bana ditzakegu, bata aitarengandik eta bestea amarengandik
heredatutakoak hain zuzen ere, albo batera utzirik, noski, akats
trisomikoak, hau da, multzo horretako zatiren baten hiru kopia
daudenean, Down sindromean, hau da mongolismoan, esate baterako.
Printzipioz, bi multzo horietako kopiek berdin-berdinak izan behar
lukete; baina, hau ere ondo dakizue, agindu gehienetan
desberdintasunak daude, berauek funtzionalki parekagarriak
izan arren; teknikoki forma parekagarri hauei aleloak esaten zaie;
esate baterako, belarriaren gingila, lobulua, aske (F) ala lotuta
egon daiteke (f).
Guraso bakoitzarengandik heredaturiko instrukzio-multzo
bakoitza, zehazki definituta dauden hogeitahiru unitate estrukturaletan
dago banatuta, teknikoki unitate estruktural horietako bakoitzari
kromosoma izena ematen zaiolarik. Gizaki arruntaren zelula
somatikoetan hogeitahiru kromosoma horietatik hogeitabi
(autosomikoak deritzenak) bikoiztuta daude, eta hogeitahirugarrena,
kromosoma sexuala deitzen dena, bikoiztuta ager daiteke
(emakumezkoetan X bi), ala ez, gizonezkoetan X bat eta Y bat
agertzen bait dira. Kromosoma sexualen kasua albo batera utzita, argi
dago ezen amaren kromosomaren kartografia eginez gero, aitaren
kromosoma parekagarriarena jadanik egina izango dugula. Hortaz,
instrukzio-multzo baten analisira muga gaitezke.
Denetara, zenbat gene edo instrukzio dago multzo bakoitzean?.
Egia esanda, hain oinarrizko ezagueratzat har daitekeen arlo honetan
ikerlariak jadanik ez-jakintasunean murgilduta dabiltza, ematen duten
instrukzio-kopurua 50 eta 150.000 artekoa izanik. Hemendik aurrera,
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eta tarterik ez erabiltzeko, 100.000koa dela pentsatuko dugu. Agindu
horiek nukleotidoak deritzen unitate kimikoek eratzen duten katea
lineal bikoitzean daude idatzita, ekintza horretan hiru mila milioi
nukleotido-bikote inguru erabiltzen delarik. Gaia ulergarriagoa
egiteko asmoz, nukleotido-bikote bakoitza gure testuetako karaktere
(letra zein hutsune) bat bezala hartuko dugu; hortaz, hiru mila milioi
karaktereko testuaren bi kopia daukagu gure zelula bakoitzean. Asko
dirudi, baina ba al dago neurri imaginagarriagoetan adierazterik?,
eskatuko didazue.
Letra-mota aski txikiaz (10eko pasokoaz esate baterako) DIN A-4
bat bete-beteta idazten baduzue orrialde bakoitzean 3.000 karaktere
inguru sartuko zaizue. Demagun tankera horretako orriak erabiliz,
1.000 orrialdeko liburuak egiten dituzuela; hortaz, liburu bakoitzean 3
milioi karaktere edukiko zenituzkete. Kontuak ateratzen badituzue,
giza zelulen funtzionamendurako, neurri horretako mila liburu
betetzeko bezain besteko informazioa dagoela, eta are gehiago, gure
zelula somatiko bakoitzean bilduma bi dauzkagula ohartuko zarete.
1000 orrialdeko liburu batek, paper aski mehean, lau bat zentimetroko
lodiera izaten duenez, bilduma bakoitza gordetzeko, gutxienez 40
metroko apal-zabalera duen liburutegia egin beharko dugu, liburuak
bertan sar daitezen. Gure gorputzeko zeluletako aginduak era
honetako liburuetan gordeta izango bagenitu, liburu horiek, bata
bestearen alboan ipinita, Lurretik Eguzkira 2.000 aldiz joan eta etorri
egiteko bezain besteko distantzia beteko lukete.
Informazio guzti horretatik, Giza Genomaren Proiektua (hobe
megaproiektua esango bagenu) martxan jarri orduko, zenbat da
ezagun?
Esan bezala, gene edo instrukzio-kopurua 100.000koa izanik, gaur
egunera arte 5.000 inguru izan dira identifikatuak (balizko kopuruaren
5%). Berorietaz dakigun gauza bakarra honako hau da, egon ba
daudela; baina gehienetaz ez dakigu mapa kromosomikoetan non
dauden, ez eta, are gutxiago, estrukturalki nolakoak diren. Ikerlarien
lan handiz, orain arte 1.000 gene inguru kromosometan gutxi gora
behera izan dira kokatuak (balizko kopuruaren 1 %), eta beste 500
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ingururen kokapena (0,5%) zehazki ezagutzen da, berauek gene
ezezagunak mapetan kokatzeko mugarri gisa erabiliak izan
daitezkeelarik. Ez dezala inork pentsa gene mugarri guzti horiek
nolakoak diren ezagutzen dugunik, soil-soilik mapa kromosomikoan
non kokatzen diren zehazki dakigula adierazi nahi da. Adibide
modura, Txano Gorritxoren ipuina ezagutzen duen ume txiki batek
jakin badaki Txano Gorritxo basoan zehar doalakoaren irudia, ama
amonarentzako saskitxoa prestatzen ikusten deneko irudiaren atzetik
doala, eta otsoa amonaren jantziez mozorroturik ohean sartuta
dagoenaren aurretik, irudien azpiko elkarrizketetan zehatz-mehatz zer
esaten den jakin ez arren. Antzeko paradan daude arlo honetako
ikerlariak; kasu bakan batzutan, ipuinaren elkarrizketak ere ezagunak
dituzte.
Erraz asmatuko duzuenez, Giza Genomaren Proiektua, geneak
kromosometan fisikoki non kokatzen direneko ebazpen soilera, hau
da geneen mapa fisikoa egitera ez da mugatuko, beraren azken
helburua aginduak idazteko erabili diren letra guztiak eta berauen
ordena finkatzea, hots mapa kimikoa egitea bait da, teknikoki
nukleotidoen sekuentzia ezagutzea esango genukeena hain zuzen ere.
Geneen mapa hori egiten hasteko nondik abia gaitezke? Hitzaldi
hau arreta handiz jarraitzen ari zaretenez, eta gainera, oso argiak
zaretenez, "lehen aipatu dituzun mugarriak mapan kokatzetik has
gaitezke", erantzungo didazue. Baina zer esan nahi dugu liburuen
lehengo kontestu horretan "mugarri" hitzarekin?. "Mugarri" hitza
"esaldi" hitzarekin parekatuko dugu. Hortaz, mugarritzat hartutako
esaldi konkretua agertzeak, bera daukaneko liburua zein apaletan eta
apal horretako zein tokitan kokatuta dagoen adieraziko digu.
Gogoratu 1.000 liburu horietako 500 esaldi ingururen kokapena
zehazki ezagutzen dugula. Mugarri edo esaldi bakoitza liburu
desberdin batean egon balitz, liburuen erdia ordenatzeko gai izango
ginateke. Baina zoritxarrez ez da horrela; ez dugu ezagutza
homogenorik; liburu bereko zenbait esaldi ezagut ditzakegun heinean,
beste batzutan mugarri bakarra ere ez dugu edukiko; hots, kasuren
batean kromosoma osoaren 10 %eko zatian elkarrekiko hurbil dauden
zenbait gene ezagut ditzakegu eta kromosomaren gainerako 90%ean
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beste gene bakar bat. Hau da, kromosoma baten kartografian leku
batzu pixka bat zehaztuta egon arren, beste toki asko terra ignota dira;
Amerikako lehen mapen antzera.
Beraz, ez da harritzekoa ahalik eta mugarri gehien eta berauen
banaketa homogenoena lortzea izatea Giza Genomaren Proiektuaren
hurbileko helburuetariko bat. Proiektuaren lehen bost urteak batez ere
horretara dedikatuko omen dira.
Liburutegiaren irudia berrartuz eta inolako azalpen
metodologikotan sartu gabe, hitz bitan hau da jarraitzen ohi den
prozedura. Lehenik eta behin testua ebaki, bigarrenik zatiak banatu,
hirugarrenez aukeratutako zatiaren kopia ugari atera eta ondoren
sekuentziatu.
Esan bezala lehen urratsa errestriktasak izeneko artazi edo guraize
kimiko desberdinak erabiliz, liburutegiko liburu guztiak era oso
espezifikoan ebakitzen dira. Esate baterako, artazi batzurekin 1.000
liburuko bilduma osoa BEZALA hitzaren atzetik ebakiko dugu; beste
batzurekin, 1.000 liburuko beste bilduma osoa EZ hitzaren aurretik;
hirugarren artazi-motarekin 1.000 liburuko beste bilduma GENOMA
hitzaren atzetik, eta abar. Kasu bakoitzean artazi horiekin lorturiko
testu-zatien luzera oso heterogenoa dela, begi bistan dago, eta halaber,
zenbat eta hitz arraroagoa aukeratu hainbat eta testu luzeagoak
lortuko ditugula. Artazi-mota bakarra erabiliz bilduma bakoitzean
lorturiko milioika zatiak tamainuaren arabera banatzen dira, eta
beraiekin "ondoren lan egiteko" aproposak diren tamainuetakoak
aukeratzen dira; oraintsu arte "testu" laburrak soilik banatzen ziren
egokiro (gehienez 8-10 orrialdeko, hau da, 24-30.000 nukleotidoko,
luzera zuten testuak bana zitezkeen); honekin, ondoko hau adierazi
nahi dugu: tamainu horretatik gorakoak denak mordo batean
nahastuta agertzen zirela. Metodologia berriekin, zatien banaketa-sistemetan aurrerapen handiak eman dira azken urteotan eta gaur
egun 600 orrialdeko tamainuraino ondo bana daitezke. Ondoren,
analisatu aurretik testuaren kopia asko egin behar direnez, kopiaketa-sistemaren tamainu-mugak ezin dira gainditu. Gaur egungo
metodologiak 300 orrialdeko, ia milioi bat nukleotidoko, testuak
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kopiatzea baimentzen du. Ondoren testu horren hitzak banan banan
ezagutu eta ordenatu (sekuentziatu) behar dira. Gaur egungo
metodologia automatizatu aurreratuenarekin egun batean 5-6
orrialdeko, 16.000 nukleotidoko testua sekuentzia daiteke; hau da
horrelako makina bakoitzeko, eta inposible dena, testu bera inoiz
birritan sekuentziatu gabe, urtean 2 liburu eskas irakur ditzakegu.
1.000 liburuko agindu-bilduma dugunez irakurtzeko, topean lan
eginez 500 urte baino gehiago beharko ditugu. Irteera, makina
gehiago erabiltzean datza, baina, batez ere, makina horiek
bizkorragoak izatean. Oso urte gutxiren buruan (1992.erako hau ere)
egunero 30 orri, ehun mila nukleotido, sekuantziatzeko gaitasuna
izango duten makinak egitea espero da eta beranduxeago 300
orriraino, milioi bat nukleotidoraino, heldu nahi da. Zalantzarik gabe,
arazo honetatik irteteko, analisi-erreakzio bizkorragoak aurkitu behar
dira eta beroriek aurrera eramateko makina eta prozesu
automatizatuak behar dira; hortaz, irtenbide aproposa eskaintzea oso
neurri handian kimikari eta injineruen eskuetan dago.
Zer lortuko dugu guzti horrekin?. Geroz eta luzeagoak izango
diren amaierarik gabeko letra-zerrendak geroz eta bizkorrago
ekoiztea. Zenbat eta luzeagoa izan testua berorren barruan mugarri-esaldiren bat hartzeko hainbat eta aukera gehiago izango dugu, testu
luze hori beste testuekiko ordenatzen lagunduko gaituelarik.
Azkenean ondokoa da lortu behar dena: 1.000 liburu horietako
karaktere guztiak, bilduma bakoitza artazi kimiko desberdinez ebaki
ondoren lortutako testuetan batuta egotea, eta testu hauek elkarren
artean neurri handiago edo txikiagotan elkarren artean gainezartzea.
Erraz asmatuko duzuenez, sekulako puzzlearen aurrean egongo
ginateke. Informatikariak software oso espezifikoarekin etorri
beharko dira Giza Genomaren Proiektuan dabiltzan biologoak
laguntzera.
Giza Genomaren Kartografia burutzeak ikerlariei zein lan
faraonikoa eskatuko dien honez gero ohartuta egongo zarete.
Horrelako lan bat aurkezten denean oinarrizko bi galderen erantzuna
aurrikusita egon behar da, honako bi galdera hauena hain zuzen ere:
Noizko egongo da lan hori amaituta eta zenbat balioko du?.
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Aurrikuspenen arabera hamabost urte iraungo du Giza Genoma
Kartografiatzeko Proiektuak; ofizialki iazko (1990) Urriaren lean
martxan jarri zenez, 2005. urtearen amaierarako gure zeluletako
aginduak ordenatuki zerrendatuta izango ditugu. Bigarren galderari
erantzuteko, aurrekontuaren zenbatekoa oso erraz gogoratuko duzuela
esango dizuet: genomako nukleotido bakoitzeko, hau da, lehen
aipaturiko gure liburuetako karaktere bakoitzeko, dolar bat (23
ogerleko edo sei libera pasautxo) gastatuko dela uste da; beraz, hiru
mila milioi dolar. Dirutza hori 15 urtetan xahutuko denez,
Proiektuaren urteroko aurrekontua 23.000 milioi pezetakoa (1.225
milioi liberakoa) dela agertzen zaigu, 1.500 U.E.U. subentzionatzeko
lain hain zuzen ere.
Eta 2005. urtean 3000 milioi nukleotidoen zerrenda ordenatu osoa
eskuartean izango dugunean, zer?. Gizakiari buruz biologikoki dena
dakigula esan ahal izango dugu?. Adibide pare bat jarriko dizuet eta
zuek zeuek erantzun.
Lehen adibidea. Herri ezezagun bateko mapa geografiko hutsa
aztertuz, bertako klima, bizilagunen hizkuntza eta etnologia ezagut
ditzakezue?. Bada, Giza Genomaren Kartografia hutsetik ezer gutxi
atera ahal izango da, zuzenean bederen.
Bigarren adibidea. Demagun hitzaldi honetako testu hau Butango
baserritar bati ematen diogula eta berorren laburpena egin dezala
eskatzen diogula. Egingo al zuen? Zergatik ez? Testua
interpretatzeko gaitasuna falta zaiolako nonbait. 2005. urtean Giza
Genomaren Kartografia kimikoa amaitu eta gero, gure Butango
baserritarraren antzera samar egongo dira ikerlariak. Ezetz? Datu
pare bat gogoratu; omen dauzkagun 100.000 gene horiek, ba al
dakizue 3.000 milioi nukleotido horietatik zenbat betetzen
duten?. 150 milioi inguru, hau da, soil-soilik 5%. Eta gainerako
beste 95%?, galdetuko duzue. Ikerlarien erantzuna: Antza denez, ez
du inolako funtziorik, behintzat guztiz ezezaguna da!. Hor ba!. 2005.
urtean zerrendaren interpretazioa hasiko da. Berau zenbat
urtetako lana izango den? Datorren mendearen hasieran, XXX.
UEUko sarrera-hitzaldian esate baterako, ekarriko dugu ni baino
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jakintsuagoa den edozein biologo, eta hurbilagotik aurrikuspen
zehatzagoak emango dizkigu. Gonbitea egina dago!.
Puntu honetara helduz gero, galdetuko didazue: Merezi al du
dirutza guzti hori megaproiektu horretan xahutzea?. Zein da azken
helburua?, zeren zerbait argia eta erabilgarria atera nahiko bait da!.
Azken helburua terapia genetikoa egitea eta genetikaren arloan
medikuntza neurri handi batean zientzia paliatiboa izatetik, hau da
behin gaixotasunak agertu eta gero berauek osatzera dedikatzen dena,
zientzia prediktiboa , hau da zein gaixotasun agertuko den aurresaten
duena, izatera pasatu ahal izango da, eta ondorioz medikuntza
prebentiboa egin, hots, etorkizunean letorkeen gaixotasuna, agertu
baino lehen, aurre-osatu. Beharbada ez duzue jakingo, baina gaur
egun 4.000 baino gaixotasun hereditario gehiago ezagutzen da, eta
jaiotzen diren umeen 1%, akats genetiko larri batekin jaiotzen da.
Luze hitz egin genezakeen terapia genetikoari buruz! Gaur egun
oraindik nahikoa zientzia fikziozko gaitzat har dezakegu, baina
aurrikusten den bezala, hogei urtetan medikuntzak 2.000 urtetan
aurreratu duena baino gehiago aurreratuko duela betetzen bada,
Terapia genetikoa solik gizakiaren osasuna eta ongizatea hobatzeko
erabili behar dela diote ikerlariek, eta hortaz, zelula somatikoetan
soilik egin daitekeela manipulazio genetikoa. Ikerlarien erantzunkizun
etikoari egiten zaio dei, zelula sexualetan ez dezaten inolako
esperimenturik egin, jaioko denaren eta berorren ondorengo guztien
askatasun indibidualen gain eragina izango bait dute. Zientifikoki
babesturiko eta zuzenduriko Eugenesia berriaren atarian geundeke.
Behin teknika menperatu eta gero eta ordaintzeko dirua izanez gero,
nork eta zeren izenean ukatuko die guraso batzuei ahal duten seme
edo alaba "perfektuena" izateko eskubidea? Zientzia
objektibotasunean oinarritzen da, eta hau da, hain zuzen ere etikarekin
duen lehiaren sorburua; etika, berez, ez bait da objektiboa,
subjektiboa baino, izan ere etikak sistema moral batzuri jarraitzen bait
die, zeintzuak giza talde batetik bestera eta denboran zehar aldatzen
diren. Edozein modutan, Giza Genomaren Proiektuaren 3% arazo
etiko eta sozialetara zuzenduko omen da, zeren argi bait dago
zientifikoki posible den guztia etikoki onargarria ez dena!
Kasualitatea izango ote da Alemaniak, Dachau, Auschwitz eta
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Mathaussen historian hain gertu dituen herria, proiektu honetan bere
borondatez orain arte nahikotxo kanpoan geratzea?
Erabilpen legal, kriminalistiko eta forenseak izugarriak izan
daitezke. Izugarri hitza esangura bikoitzean: asko eta izutzeko
modukoak, zeren balizko gaizkilea ia perfektuki identifikatuz
inkulpatzeko edo eskulpatzeko oso tresna baliagarria izango bait da,
baina baita ere froga hau populazioan masiboki egingo balitz, hatzmarkekin gertatzen den bezala, norberaren mapa genetikoa eta
etorkizun biologikoa agerian geratuko da, eta nork ezagutu behar du?,
medikuak?, kontratatzera doan enpresariak, langilegaiak ezkutuko
patologiarik ote duen jakiteko?, senar edo emaztegaiak?,
aseguruetako konpainiek? Non geratuko da norberaren intimitatea
gordetzeko eskubidea? Nola ekidin norberaren datu genetikoen
zabalpena datu-bankuak sare informatikoen bitartez elkarrekin lotuta
egongo direnean?
Asperdura adierazteko hain erabiliak izaten ohi diren hasperenhotsak ozenegiak izan baino lehenago, amaitzera noakizue. Asko
ikasi, ondo pasa eta gora UEU!
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