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HITZAURREA

Gizateriak lortu duen garapen-maila garaiari
progreso deritzogu normalean. Alabaina, gauzak
ulertzeko modu hori aldatuz doa. Izan ere, habitat
naturalen alterazio eta sinplifikazioranzko joera

beren erlazioen ezagumendua ez da erabilgarri
izango baldin eta ez bada faktore sozioekonomiko
eta kulturalen ulerketa egokiarekin batera erama-

bortitzak eta, halaber, espezieen suntsipenari buruzko estimazio izugarriek eritzi horren birkontsiderazio-prozesua ekarri dute.
Egoera horren aurrean muturreko estrategia
bi iradoki daitezke. Batak natura teknologizatzearen helburua hartuko luke, hau da, gizateriak sistema naturalekiko duen menpekotasuna murrizten
ahaleginduko litzateke. Horretarako ingurune artifizialen eraketan ihardungo luke, eta honekin batera, momentu honetan naturak eskeinitako zerbitzuak iturri teknologikoek hornitutako zerbitzuez
ordeztuko lituzke. Bigarren estrategia, ostera, aurreramendu teknologikoaren geldierazpenean oinarrituko litzateke, alegia, ingurune humanizaturanzko joera alderantzizkatuko luke, eta aldi
berean ahalik eta sistema natural gehien salbatzeari ekingo lioke, kosta ahala kosta. Hala ere, ez dirudite egingarri muturreko irtenbide biok, hainbat
arrazoi direla eta.
Bestalde, ikerlariaren jarrera, edo tentazioa
behintzat, arazo zientifiko oso korapilotsua dela
esatea izan daiteke, eta nolabait lehentasun osoa
eskatu. Eta egiatan oso munta handikoa da ezagutzea espezieak zelan aritu diren desagertzen,
eta zergatik, eta galera horrek nola baldintzatzen
dituen gainontzeko espezieak eta beren ekosistemak, eta zelako ondorioak halabehartuko dituen
gizakiarentzat. Alabaina, egintza biologikoen eta

Ildo horretatik eta administrariaren ikuspegia
aintzat hartuz, elementu guzti horien ezagumendu
zehatza ezinbestekoa da, gure espazioko aberastasun eta balio naturalen babesa eta kontserbazioa Herriaren garapen sozioekonomiko premiazkoarekin uztartu eta bultzatuko dituen politika
doitua sustatzeko.
Hau da, jakintza da lurraldearen kudeaketa
global eta orekaturako tresnarik egokiena. Eta zer
ezanik ez, kudeaketa horrek baliagaien hustiraketa
eta naturaren kontserbazioa bateratu egin behar
ditu.
Edozelan ere, ezin dugu gizabanakoaren optika propiala baztertu. Espezieen desagerpenaren
arazoa ezin da zientzilarien edo gestore publikoaren kezka esoteriko gisara planteatu: gizarte osoari dagokio. Alegia, guztioi dagokigu, banan bana
hunkitzen gaitu, eta, esan gabe doa, geure jarrera
eta jokabidea garrantzi handikoak dira. Beraz, liburu honen argitarapenak arazoaz eta bere dimentsioaz jabe gaitezen lagunduko duela uste dugu.
Hortaz, ezagumendua izango da gakoa, giza
ihardueraren eta animalia, landare eta ekosistemen arteko harreman egokiak bideratzeko. Horren
esperoan.

ten.

José Manuel GOIKOETXE ASKORBE
Nekazaritza eta Arantza Sailaren Sailburua
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Udako Euskal Unibertsitatearen XIX. ekitaldi-

ta-mailako arazoen eztabaida eta ebazpidea bila-

rako, Natur Zientziak Sailak kontserbazionismoari
buruzko ikastaro monografikoa antolatu zuen, bes-

tu dira Rio -92an; irakurleak ba du hain famatua
egin den nazioarteko gailur horren porrotaren

teak beste. Beraz, hainbat hitzaldi programatu ziren naturaren kontserbazioaren inguruko problematika zabalaren argi - ilunak modu ulerkorrean
azaldu nahiz, Ian honetarako Euskal Herrian arlo
deberdinetan diharduten adituen partehartzea lortu
zelarik.
Iruñeako ikastaroa arrakastatsua izan zen
oso, bai partaideen kopuruari dagokionez (ehunetik gora) eta bai, garrantzitsuago deritzoguna, bertan piztutako interesa eta zabaldutako eztabaida
emankorra direla eta. Iruñean udan lortutako
erantzuna ikusirik, hango zenbait hitzaldi Leioako
Zientzi Fakultatean errepikatu ziren 1991. horretako neguan, berriro ere gaiaren erakargarritasuna
agerian geratu zelarik.
Eskutartean duzun liburu honek, hortaz, ikastaro hartan opetsi zenaren mamia bildu du haren islada izan nahiean. Zer esanik ez, honelako idazlan
batek ezin du gaia agortu. Horregatik, ikerlariak eta
adituak ezaguturiko zokomoko guztiak arakatzera
sartu bark, lerro eta arazo nagusiak hainbat aldetatik azaldu dira, sakonki baina. Izan ere, irakurleari
gaiaren soilik ataria erakutsi diogu zeharkatzen laguntzeko, bibliografia espezializatuagorantz jo dezan. Bestalde, liburua irakurketa desberdinak baimentzeko moduan egituratu dugu. Batetik, hamaika
autore ezberdinen lanen bilduma da, eta guztiek
batera osotasun bat eratu duten arren, lanak banaka irakurtzeko aukera dago halaber. Bestetik, argazkien oinetan ageri diren testuek, kontserbazioaren inguruko hausnarketa laburra osotzen dute,
bertan gai honi lotuta ageri diren arazo nagusiei buruzko erreferentziak bildu nahi izan direla. Edozein
modutan, asko dugu aztertzeko. Asko pentsatzeko
eta asko egiteko.
Naturaren kontserbazioarena adituen esparrua gainditu eta gizarte osoari edo hobeto esanda gizateria osoari doakion kezka da, dagoenekoz
planeta bera bait da hondatu duguna, eta ez haren zati portzentualki txikiren bat. Horrela, plane-

berri.
Guzti horren aurrean, mugimendu ekologistek
gizakiaren pentsaera eta bizimodua aldatu gura dituzte, "filosofia berde" deritzoguna proposatuz alternatiba gisa. Sarritan, printzipio bi erabiltzen dituzte argudiotzat: 1/ ezen gizakion makurkeriak
behin eta berriro pairatzen dituen planeta hauskor
batetan bizi garela, eta 2/ ezen gizakiok hauskortasun horren administrari zuzen modura aritu beharko ginatekeela, planeta salbatzeko asmoz.
Nolanahi, Lurrak makina bat katastrofe suntsikor ezagutu ditu nolabaiteko maiztasunez. Esate
baterako, uste da hamar mila bider handiago izan
zela Kretazikoko suntsipen masiboa deskateatu
zuen talka extralurtarraren megatonelaia, dauden
bonba atomiko guztiena baino. Eta Kretazikoko
suntsipen hori, dinosauruez gainera itsasoko espezieen 50%a inguru deuseztatu zuena, txikikeria bat
izan zen Permikoan suertatu zenarekin konparatuz
gero: orain 225 milioi urtetako suntsipenak espezie
guztien 95%a ezabatu zuen. Horrela izanik ere,
gure planetak gainditu egin zituen "krisiok", halatan non, bestelako nobedade ebolutiboak gauzatu
bait ziren, gizakia bera tarteko.
Dena den, errekuperazioa eta egonkortasun
berria ez dira denbora - eskala humanoetan gertatzen, geologikoetan baizik, hau da, suntsipena
jazo eta milioika urte beranduago. Ez dago esan
beharrik eskala horretan ezin dugula kalterik egin,
eta planetak bere burua jagongo duela.
Hortaz, Lurra ez da hauskor eskala geologikoan, eta areago, gu ez gara bertako administrariak.
Gu, bertara ailegaturiko azkenekoetarikoak gara,
eta ez administrariak izateko hain justu. Kontua
bestelakoa da. Alegia, dinosauruak desagertu ostean geu garatu ginen bezala, gu "joandakoan" Lurra hutsik geratuko da beste "nobedade ebolutibo"
zenbaitzurentzat. Ba dago, baina, diferentzia nabarmen bat: dinosauruen amaiera ostondoaren sakonenetik meteorito gisara etorri bide zelarik, geuXI

re akabosea eguneroko ihardun tematiaz irabazten
ari gara.
Hau da, gure planeta ez, gu geu gara hauskor. Jabetu ote gara horretaz. Liburu honen kapituluen segidak, ikusiko duzunez, horixe du leit-motiv: ez da Lurra administrari baten beharrean

aurkitzen dena, kontrara baizik; bizitzekotan gizakia da mundu honen biodibertsitatearen premia larria duena.
Eraniztasunean datza gure planetaren ederra.
Ez da gurea, ez guretzakoa. Edozelan ere, eraniztasun hori da gure euskarria. Zain dezagun, beraz.
Natur Zientziak Saila
Bilbo, 1993.eko ekaina
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Nolabaiteko paradoxa da Euskadi mendebaldeko Europa baitan. Alde batetik, euskaldunek
errekonozimendu kultural eta politiko osoa erreibindikatzen dute: euskara hizkuntza ofizialtzat, autonomia, eta gainontzeko entitate politikoekin zuzenean aritzeko posibilitatea. Bestetik, iraganeko
hamarkadetan, herri horretakoek bere paisaietako
epidermia guztiz eraldatu dute: pinu- zein eukaliptu-landaketa masiboak, erabilpen agro - pastoralari
ohostutako larre onetan; beren haranetako gunerik
barnekoenetan, biziki kutsatzaile diren industrien
ezarpena, isurkin toxikoak zuzenean ibaira doazelarik; ozeano atlantikoaren ertz - ertzean, zentral nuklear baten eraikuntza, etab.
Libro izan nahi duten gizaseme eta emakume
hauetxek, halaber, gune urbano fantastiko bezain
deformeak ezarri dituzte edo ezartzen utzi: PasaiaLezo - Errenderia eskualdean edonork pentsa lezake
Hong Kong-en dagoela, espazioari dagokionez
behinik behin. Kontzentrazio industrialek, energia
iturri edota itsas portuetako gune bitalak ebatsi dituzte. Aunitzek toleratu edo onartutako kapitalismo
honek, epe laburreko finantzal errentagarritasunean
oinarritutako ekonomia sustatu duten herri guztiek
gaur egun pairatzen dituzten langabezia eta zailtasun ekonomiko berberak ondorioztatu ditu ere.
Hala ere, oh mirakulua, horra non ageri den
nekazal aldea, bere soro, artalde, eta mendikateen
eremu zabal eta guzti. Horra ere, Urraul Garaiko
haranean, aintzinean abelbideek zeharkatzen zituzten inmentsitateak, gaur egun ia erabat gizakiak
abandonatuak. Hemen ere, espezie aloktono industrialetan oinarritutako berroihaneztapen-olde
itzelak nolabaiteko mesprezua nabarmendu dio,
milakadetan zehar, gizakiak lur gainean makurka
buruturiko iharduera artatsuari.
Hor behean, itsas badien eta kostaldeko
ibaien inguruan, gizakiaren jungla oldarkorra dago;
hemen goiti, landaketei eta sasiei abandonaturiko
mortua. Hauetariko deus ez da atsegingarri, gogoeta argiaren baretasunak lekurik ez dueneko iharduera-frenesiaren aztarna besterik ez bait dut ikusten bertan.

Egiaztapen honen ertzetik has daiteke biologoaren hausnarketa.
Jesuita eta antropologoa zen euskaldun batek
hala ziostan behin: "Herri hau txikiegia da hain fende indartsu eta turbulentoarentzako". Garai bate
eta urrutiko lurraldeak izan zitezkeen-tanisok
hainbeste bizkortasunerako aterabidea. Jakina da
zein modu kontraesangarritan bideratu zen guztiau.
Bizimoduaren zailtasun ekonomikoei eta hiperkontzentrazio urbanoei lotutako biolentzia
da Euskal Herrietako lurralde askoren desfigurazioaren erantzulea. Hor dago ziur aski ikertu eta
zaindu beharreko arazo ekologiko nagusia –ekologia hitzaren zentzu etimologikoan. Ba daude
Herri honetan baketsu bizi ahal izateko moduak,
asmatu eta praktikara eraman beharrekoak. Eremu gehiegi daude gizakiez gainezka, eta beste
batzu larregi huts. Azken hauek hondar natural gisara kontserbatu beharko liratekeela erantzunen
du norbaitek. Azpimarratu beharra dago, Euskal
Herrian existitzen ez diren goi-mendien salbuespenarekin, abeltzain eta nekazarien inpaktua hain
izan dela handia, paisaiaren esentzia eraldaturik,
transformaturik suertatu dela, haiek induziturik.
Horrek ez du esan nahi eremu huts hauek kontserbatzeak pena merezi ez duenik; soil- soilik, ez
direla gainbaloratu behar egoera natural primitiboa dela eta.
Naturaren irlen kontserbazioaren ikuspuntutik
Erreserben Teoria garatu ahal izan da, bere baitan
habitat- fragmentazioak populazioetan duen eragina, edota degenerazio genetikoa baimendu edo
eragotziko lukeen populazio minimoa eta gisa honetako kontzeptuak sortu direlarik. Tamalez, babestutako eremuen mugapena gaur arte ez da sekula ikerketa zientifikoen ondorioz deliberatu,
beraien mugak maiz erabaki politikoen arabera zehaztu direlarik. Gainera, politikariak ez daude konbentzituta, zibilizazio industrialaren kontzepzio jakin batek ezinbestean ezabatuko dituen hainbat
biozenosien preserbazioaren premia "humanitarioXV

az". Erreserbak, ia beti, turismo berdearen ekonomiari asoziaturik daudenean toleratzen dira soilik.
Oraindik ekologiak ez du bete-betean parte hartu
politikan. Lurraldearen kudeaketa arrazonagarriak
esparru babestuak alferrikako bilakatzen dituela
ulerturik ere, berauek kontserbatu beharra dago,
eremu horietan eboluzio "naturalak" segitzeko posibilitatea eduki dezan.
Aldi berean eta denbora berean, Euskal Herrietako (Pirinioen ipar aldea barne) biozenosien
eta dibertsitate biologikoaren ikerketekin jarraitu

egin behar da, eta emaitzak kartografikoki transkri-

arazo hauei buruzko kontzepzio partzialen mediatizazioa, munduko intentzio hoberenez hornituta
egon arren, inkopetenteak diren jendeen aldetik.
Beronek exagerazioak sortzen ditu, gure herkide
askoren errefusa dakartenak. Hainbatenaz larriagoa, kontutan hartuz ekologia zientifikoak eskain
ditzakeen mezuak hilalabizikoak direla gure gizartearen epe luzeko etorkizunerako.
Momentu batetatik aurrera, mezu ekologikoa
–emaitza zientifikotan edo probabilitate handieneko hipotesitan sustraitua– bizitza pertsonalaren

besteenganako (pertsona zein gainontzeko bizidun) jokabidearen etika jakin batetan gorpuzten

batu. Ikerlan honek nazioartekoa izan behar du eta

eta

ondo egituratua, halatan non hainbat texturen hutsuneak gaindituko bait ditu, lurralde ezezaguna di-

dira.

rudien Frantziako aide euskaldunari dagokionez,
batez ere. Izan ere, ikerlana, ardatz pirinio-kantauriarra baino askoz zabalagoa den textuinguru geografikoan inkluditu behar da. Biologoak ez du eskubide intelektualik bere hausnarketa-eremua lurralde
administratibo batetara mugatzeko. Ongi ezaguturiko esamoldea aipatuz, modu globalean pentsatu
eta modu lokalean ekin beharra dago; edo areago:
euskalduna izan eta unibertsala hala ere!

Gaur egun biologia modan dago, duela zenbait hamarkada fisika bezala. Biologia molekularra
eta ingurune - biologia izanen dira, gure gizarte honetako biztanleen arlo mediatizatuenak eta ziur
aski ezezagunenak ere. Ekologia da (ekosistemen
biologia Margalefen definizioz, eta ingurunearen
biologia zentzu arruntean) hemen gehien interesatzen zaiguna. Bi handicap nagusi ditu Ekologiak.
Garrantzitsuena, kontzeptu ahalik eta bateratuenen antolaketa-sistema baten gabezia da, hau da,
teoria orokorrarena. Zientzia gaztea (ekologia hitzaren sorrera gorabehera, Haeckel 1866), biosferako fenomeno biologikoen konplexutasun espazial zein tenboral ikaragarriarekiko ikerlari gutxiegi
dituena, ekologiak bitarteko asko eskatzen
ditu, bizidunen eta komunitate bizien eboluzioari
buruz eduki daitezkeen kontzepzio ugariak komenigarriki testatzeko, ingurune mugikorraren eskema barruan. Ingurune (fisiko eta sozial) eta bizidun
arteko bereizketa bera absurdua da, nolabait, ukatu egiten bait du bizidunaren fenomenoen globalitatea, eta horrelaxe kontsideratzeko premia bera
ere. Areago, bereizketa hauxe da, gure ezintasun
intelektualaren –eta momentuz teknologikoaren–
seinale adierazgarria, aipatu konplexutasun-mailan
egoteko.
Paradoxalki, ekologiak jasaten duen beste
handicapa atal aplikatu mugatuetara (kutsadura,
naturaren babesa) murriztua izatea da, eta baita,

XVI

Ikerlarien kontzepzio teorikoez haratago askaturiko mezu zientifikoa, beroriexek bezala, aro
baten emaitza da nolabait –zer esanik ez, tema
nagusiak, moda eta herexiak daudelarik. Objektibi-

tate zientifikoa deritzona, subjektibitate huts bilakatzen da belaunaldien jarraieraren eskalan. Gure
garaiak hainbat espezieren bersartzapen-projektuak burutzen ikusi ditu, loratzen eta garatzen
(gehienetan animalia sinboliko handiak: otsoa,

hartza, katamotza, bisontea; azpimarra dezagun
Europa eta mendebaldean sekula ez dela planteiatu zuhaitz handi beneragarrien hautua). Gisa horretara kenduko balu bezala, pizti handien ezinbesteko desagerpena ondorioztatuko zuen hainbat
habitaten ezabapenari loturiko nolabaiteko kulpabilitatea. Gizakiak ondo baino hobeto daki guzti hori
artifiziala dela, eta ez duela zerikusirik galduriko
biozenosi naturalen birsorketarekin. Baina, berori
ongi uztartzen da interbentzio administratibo erredukzionistekin.
Hirugarren milenioaren muga gainditzera
doan gizakiak, oraindik ere paradisu galduaren mitoan sinesten du bihotzaren erditik, baina, aldi berean, bere hauskortasun existentziala okerragotuko duen bizimodu modernoan hondoratzen da.
Ekologiaren ikerlaria –halabeharrez, bere iharduera Lurraren izkin txiki batetara mugatzen bada ere,
biosferako biozenosien globalitatea kontutan hartzera ohituta dagoenak–, beste inork baino hobeto
daki oraindik ez dela galduriko biozenosiak berreraikitzeko bezain jakintsua. Posiblea ote da norberaren iragana berreraikitzea, ilusio baten baitan
baldin ez bada?
Liburu honek arazo ugariri buruzko galdera interesgarriak planteiatzen ditu: zentzu horretan
gauzak aurrera bultzatu ditu. Orain, beste liburu
batzu jarrai dakizkiola desiratzea daukagu. Ez al
daiteke planteia oraingo liburu honen segida mo-

HITZAURREA

dura, esate baterako, Euskal Herrietako ekologiari

buruzko symposium handi bat, hausnarketa teoriko aurreratuago batetarako euskarria izango
dena? Euskal Herriak, duten konplexutasun antro-

pologiko, soziologiko eta ekologiko apartan, euskarri onak lirateke bizidunen konplexutasunaren
zientziaren garapen teorikorako, hau da, Ekologiarako.
Claude DENDALETCHE
Centre de biologie des ecosystèmes d'altitude
Université de Pau. U.P.P.A

XVII

(J.R.A)

Ekologia eta ingurunearen babesa eguneroko gaiak bilakatu zaizkigu. Sarritan, ordea, kontzeptu hauek paisaia eder edota animalia nahiz landare bitxiekiko zaletasun
erromantikoekin lotzen dira oraindik, eta batak ez du bestearekin zerikusirik. Izan ere, estetika eta erromantizismoa berdin aurki bait genitzake ingurune guztiz industrializatu eta
humanizatuetan ere.

XIX

(A.E.)

Natura, medio fisikoaren eta hamaika bizidun desberdinen arteko harreman konplexu
eta korapilotsuen emaitza da. Eta gizakia bera ere oreka zail honi zor zaio. Honela, naturaren eta bertan diharduten legeen ezagumendua, eta bertako ingurune, izaki eta erlazioen kontserbazioa, ezinbestekoak dira gizakion biziraupenerako. Gizakiaren kontserbazioak naturaren kontserbazioa eskatzen du.

XX

Ekain kobako irudiak

(J.A.)

Gizakiak betidanik izan du eragina ingurugiroaren gain, geziz zauritutako zaldi honen
irudiak erakutsi bezala. Besteak beste, hainbat espezie suntsitu ziren Pleistozeno garaian ehiza-presioagatik. Era berean, Neolitikoaren hasieratik, gizakiak nabarmenki eraldatu du bere ingurunea, hainbat lurralderen desertizazioa eraginez.
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KONTSERBAZIOAREN HELBURUAK

re ugarik ere, une historiko honetan ingurune-arazoak konpontzeko dagoen premia azpimarratu

Gaur egun gizakiak duen erronka nagusietari-

besterik ez dute egiten.

ko bat, zalantzarik gabe, naturaren kontserbazio-

Zaila dirudien arren, kontserbazioa epe luze-

arena da, eta badirudi datozen hamarkadak osotara erabakiorrak izanen direna arlo honen
etorkizunerako. Kontserbazioaren biologia erronka honi erantzuteko sortu berria den disziplina
dugu.
Kontserbazioarena alor konplexua da, arazo
politiko, soziologiko, ekonomiko, ekologiko, ebolutibo eta abar luze bat sartzen bait dira kontutan.
Zentzu honetan, kontserbazioaren biologia krisi-zientzia da. Krisialditan du bere baliorik handiena,
eta krisialditan somatzen dugu bere beharrik bortitzena. Krisialditan, gainera, erabaki garrantzitsuak
hartu behar izaten dira datu nahikoa eduki baino
lehen. Askotan, frogatu gabeko hipotesi bat aukeratu, eta ekin egin behar diogu. Agian hipotesia
txarra izanen da, baina deus ez egitea ziur da txarra.
Naturaren egoerari gainbegirada bat emanez,
datu beldurgarriak dagertza. Honela, urtero 6 milioi hektarea lur basamortu bihurtzen dira, eta 11
milioi hektarea baso galtzen. Gaur egun, giza populazioa 5000 milioitik gorakoa da, eta aurrikuspenek kopurua orekatzerako, hots, XXI. mende erdirako, 8000-14000 milioitara iritsiko garela diote.
Gehipen horren %90a, gainera, lurralde pobreetan emanen da. Hauexek dira azken bolada honetan kalte ekologiko larrienak jasaten ari diren eskualdeak, hazkunde ekonomikoaren premia dela
eta.
Sorturiko kalte asko, higadurarena adibidez,
atzeraezinak dira; beste askok (negutegi -efektua,
euri azidoa) ez dute muga politiko-administritatiborik ezagutzen. Eta bitartean lurralde aberats eta
txiroen arteko diferentzia gero eta nabariagoa da.
Pobretasuna endemikoa den bitartean, ezin izanen
dugu katastrofe ekologikoaren arriskua ekidin. Urtero nekazal ekoizpena populazioa baino azkarrago emendatu arren, goseak dagoen jende-kopurua
gero eta altuagoa da. Guzti honek, eta beste fakto-

rako garapen ekonomikoarekin, hots, garapen jasangarriarekin, integratzea lortu beharra dago, gizakiaren etorkizuna planeta honetan ziurtatu nahi
badugu. Orain arte egindakoa ez da aski, eta gainera ez da bideratua izan premia handieneko guneetara, hots, lurralde pobreetako nekazal eskualdeetara.
Guzti hau honela egonik, Europako Ingurugiro
Agentziak ondoko helburu nagusiak definitu ditu:
– Prozesu zein sistema ekologiko garrantzitsuenak mantentzea
– Dibertsitate genetikoa babestea
– Ekosistemen hustiraketa jarraia baimentzea
Helburu horiek lortzeko, hauexek dira premiazko betebeharrak:

–
–
–
–

Nekazal lurren erabilpen egokia
Baso zein farreen babesa
Berdin estuario, mangladi eta kostaldetan
Kutsaduraren kontrola
Espezieen iraungipena ekidin
Ekosistema bereziak babestu
Erreserbak ezarri
Komunitate naturalak modu egokian
hustiratu.

Beraz, arazo larri eta konplexu baten aurrean
gaude, honen irtenbidea modu simultaneo askotan
bilatu behar delarik.

DIBERTSITATE BIOLOGIKOAREN
KONTSERBAZIOA
Ikusi dugun bezala, kontserbazioak duen
erronketariko bat dibertsitate biologikoa edo biodi-
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bertsitatea mantentzea eta ekosistema desberdinak babestea da. Gaur egun espezie gehienak,
hau da, milioika espezie, suntsitzeko arriskuan
daude, gehien bat tropikoetan, han azaltzen bait
dute superpopulazioak eta goseteak bere alderik
gordinena, eta han ematen bait da dibertsitate biotiko handiena.
Kontutan hartu behar dugu, gainera, ez dakigula zenbat espezie dauden, ezta gutxi gorabehera ere. Horri buruzko estimazioak, 3 eta 30 milioi
espezie bitartean mugitzen dira. Hauetarik ez da bi

milioietara iristen espezie ezagunen kopurua.
Munduko espezieen erdia oihan tropikaletan bizi
da, bereziki plubisilban, oso dentsitate baxutan,
eta honek zeharo zaila egiten du beraien ezagumendua.

Edozein modutan, badirudi gaur egun hastapenetan dagoen iraungipen - fenomenoa historia
geologikoan (Kanbriko, Jurasiko, edota Kretazikoko iraungipen masiboetan, espezieen %80tik gora
suntsitu zirela estimatu da) izan diren handienen
pareko geratuko litzatekeena. Diferentzia bakarra
zera da: oraingoan, arrazoia ez dela izanen kometa baten talka, ez bulkanismoa, ez horrelako deus:
errudunak, oraingoan geu izanen gara.
Dakigunez, erreserba naturalak dira modu
egokiena espezie hauek babesteko. Noski, erreserben mugatze hutsarekin ez dugu gauza handirik irabaziko. Azken batez, gizakiaren superpopulazioa aurrera doan neurrian, naturak ordainduko
du. Gure baitan dago, beraz, irtenbidea, baina hala
ere, erreserbak nahitaezkoak dira espezie zein komunitate garrantzitsuen galera ekiditeko epe laburrera.
Dibertsitate biotikoaren galera zein puntutaraino den kaltegarri, espekulazio hutsa da. Batzuren
ustez, espezie asko gal ditzakegu arriskurik gabe;
beste batzuren eritzian, berriz, arrisku-eremuan
sartuak gara jada. Kontserbazionista sutsua den
Paul Ehrlrich-en aburuz, ez dago esaterik zenbaterainoko arriskutan gauden, baina horrexegatik lanean hasi beharko genuke jadanik, eta edozein
espezieren suntsipena ekidin beharko litzateke.
Autore honek ondoko konparaketa egin du: suposa dezagun hegazkin batetara igotzera goazenean, langile bat ikusi dugula hego batetatik errematxeak kentzen. Hari galdetzean zertan ari den,
erantzuna hauxe da: errematxeak oso garesti sal
daitezke, eta guztiok dakigu hegazkinek errematxe
sobera edukitzen dutela; beraz, ez dago arriskurik;
hain zuzen ere, denbora luzez ari dira aldiero errematxe bakan batzu ezabatzen, eta sekula ez da
2

kalterik gertatu. Orain, guztiontzako galdera: igoko
al ginateke holako hegazkinera?
Konparaketa hori zein puntutaraino den egokia aide batetara utzirik, ez dago zalantzan jartzerik planetaren historian izan den iraungipen-fenomeno nagusietariko baten atarian aurkitzen garela,
eta hau, arriskutsua, gutxienez, izan daitekeela gizakiarentzako. Horrez gain, ez da soil-soilik planeta mailako katastroferik gerta daitekeen edo ez eztabaidan dagoena. Azken batez, galerak egunero
ari dira gertatzen. Balizko katastrofe hori ekiditerik
lortuko bagenu ere, argi dagoena da zenbat eta

beranduago hasi neurriak hartzen, orduan eta espezie zein sistema natural gehiago galduko ditugula, eta badakigunez, hauek ezin dira sekula errekuperatu.

ERRESERBAK KONTSERBAZIOAN
Lehen aipaturiko arrazoiak kontutan hartuta
gure erantzuna dibertsitate biotikoa babestu beharra dagoela bada, hasi egin beharko dugu honetarako biderik egokiena bilatzen. Espezie asko oso
garrantzitsuak dira guretzako, etekin ekonomiko
edo sozial altua ematen digutelako, beraz, saiatuko gara espezie hauen biziraupena ziurtatzen.
Dena den, espezieak ezin ditugu isolatuta salbatu,
naturak multzo konplexu eta adarkatu baten gisan
jokatzen bait du. Orduan, habitat eta komunitate
naturalak salbatzen saiatu beharko gara, eta bide
horretan garrantzi nagusia edukiko dute erreserba
naturalek.
Natura babesteko sorturiko estrategiak espezie zehatzetan oinarritzen ziren lehen. Adibidez,
mende honen hasieran, Estatu Batuetan ESA (Endangered Species Act, edo Arriskupeko Espezieen
Legedia) delakoa osotu zen. Honen bidez, zerrenda nahikoa luzea sortu zen, babestu beharreko espeziak zehaztuz. Espreski galerazi zen espezie
hauen ehiza, habitataren aldaketa, edota beste
gisa horretako ekintzen multzo bat. Emaitzak ez ziren espero bezain onak izan, askotan espezie bat
arriskupean jartzen duen faktorea ez bait da ehiza,
edota habitat-ezabapen zuzena, baizik eta askoz
ere xumeagoa den erlazioren bat. Adibidez, hegazti iktiboro askok (arrano arrantzalea, hainbat
lertxun espezie...) gaur egun duten arriskuetariko
bat nekazal alorretan isurtzen diren pestiziden biometaketa da, katea trofikoetan zehar kontzentrazio
letaletara iritsi bait daitezke. Ez da, beraz, ehiza,
ez soilik aintziren desekazioa, ez arrautzen lapurketa, konpondu beharreko arazoa. Honek berriro
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ere eremu babestuen

premia azpimarratzera garamatza.
Ez gara erreserba naturala definitzera sartuko, eremu hauen helburuak oso desberdinak izan
bait daitezke, hala nola, espezie konkretuen babesa, aisialdirako guneak, paisaiaren babesa..., eta
ondorioz oso araudi desberdina eduki bait dezakete. Dena den, ba da neurri batetan behintzat,
guztietara aplika daitekeen teoria - gorputza, eta
hemen hau aztertzeaz gain, honi buruzko hausnarketa batzu bildu nahi nituzke. Hemen, beraz,
erreserba hitza zentzu zabalean erabiliko dugu,
ezein motatako babesa duten eskualdeak barnean sarturik.
Lehen parke nazionala Yellowstonekoa da,
1872. urtean izendatu bait zen. Hasiera batetan,
eremu hauen funtsa interes ekonomiko altuko baliabide naturalen babesa bazen ere, 1960. urteetako hamarkadatik aurrera gero eta balio handiagoa
eman zaio ikuspuntu ekologikoari. Orain erreserba
askoren helburua espezie zein komunitate naturalen babesa da. Zentzu honetan, interesgarria da
azpimarratzea gaur egungo iraungipen -tasa azkarra, honen kausa nagusia habitataren galera izanik.

Habitat ezabapena

%67

Gehiegizko hustiraketa

%37

Espezie arrotzen eragina

%19

Gizakiarekiko lehia

%7

Heriotza kasualak

%2

I Taula: Iraungipen-arriskutan dauden animalien
arazo larrienak

Hemen, komenigarria izanen litzateke ere angloparlanteek preserbazio eta kontserbazio hitzen
artean egiten duten bereizketaz jabetzea. Hauentzako, preserbazioa ezabapenaren galerazpena
da. Zentzu honetan, tresneria zaharrak museotan
preserbatzen diren gisara, espezieak zoo, jardin
botaniko edo antzekotan preserba ditzakegu.
Kontserbazio hitzak badu beste konnotazio bat.
Kontserbazioa baliabide natural baten gestio planifikatua da, gainustiraketa, ezabapena edo kaltea
ekiditeko. Honela, natura, oro har, ezin dugu preserbatu, kontserbatu baizik. Kontserbazioak,
bada, funtzioaren mantentzea eskatzen du, eta
espezie batek ezin dezake funtzionatzen jarraitu
bizi deneko ekosistema desagertuz gero.

Goian aipaturiko kontserbazio - politikaren helburuen artean, dibertsitate biotikoaren mantentzea
da erreserba naturalen bidearekin lotuen dagoena.
Helburu hori, dena den, oso modu desberdinetan
bila genezake. Noski, ezin ditugu espezie guztiak
babestu; beraz, etekinik altuena ematen digun bidea bilatu beharko dugu, kontutan harturik, kasu
partikular bakoitzari dagokion estrategia egokiena
desberdina izan daitekeela.
Printzipioz, ahalik eta espezie gehien babesteko biderik egokiena, habitaten babesa da. Filosofia honi jarraituz, erreserbak habitat- dibertsitate
altuko eskualdeetan kokatu beharko genituzke,
eta habitat hauen degradazioa ekidin. Estrategia
hau erabili izan da, esate beterako, Ozeanian,
ezezagunak ziren lurralde eta ekosistemak babesteko. Honela, a priori dibertsitate altua eduki
beharko luketen zonetan egiten dira parkeak,
hala nola, aide menditsuetan. Eskualde tropikaletan, beraien aberastasun espezifiko handiagatik
zein gure ezagumendu maila kaskarragatik, hori
da biderik egokiena, eta askotan bakarra. Habitat
dibertsoak ez ezik, erreserba gehiago finkatu beharko genituzke habitat berezi edo interesgarrietan, esate baterako, sabana erdiko lakuren batetan, edo lurzoru-mota bereziren bat dagoeneko
tokian.
Normalean, habitat dibertsoenak aide menditsuetan kokatzen dira, han estaia desberdinak, ospel-egutera diferentziak, etab. ugaritu egiten bait
dira. Baina, horregatik baino gehiago, mendikateak
gizakiarentzako eremu marginalak direlako daude
erreserba gehienak aide menditsuetan, bertan nekazaritza ez bait da erraza. Hau dela eta, zenbait
estatutan (Kanadan, esate baterako) kezkatzen
hasiak dira, lautadetako ekosistemak askoz ere
babes-egoera kaskarragoan aurkitzen bait dira.
Honi gehitzen badiogu lautadetako ibaiak kutsatuenak izaten direla, hiri -dentsitate handiena eskualde hauetan kokatzen dela, edota bertako animalia asko barreiapen-area oso handietan
mugitzen direla, askotan migratzaileak izanik (bisontea...), orduan uler genezake lautadetako ekosistemen aldeko kezka hori.
Lurralde garatuetan ez da komunitate natural
askorik geratzen. Hauetan gainera, gure ezagumendu-maila altuagoa da, eta jendearen jarrera
nahiko desberdina. Guzti honek interes berezia
eman diezaioke espezie konkretu eta enblematikoen babesari. Alde batetik, jendeak begi onez ikusi
ohi du zenbait espezieren babesean dirua gastatzea. Honela, posibilitate asko ditugu jokatzeko,
eta ugaztun zein hegazti handiak aukeratuz, erre3

serba-diseinu on bat lort genezake. Gisa honetara,
espezie batentzat populazio zein baldintzen aldetik
bere eskakizun minimoak ziurtatzean, bide batez,
bestelako espezie ugarien arrakasta baimenduko
genuke. Dena den, kontutan izan behar dugu hau
ez dela espezieak mailatan sailkatzea, hots, babestea merezi duten ugaztun ederrak versus ezertarako nahi ez ditugun narrasti, intsektu eta gainontzeko zomorroak, baizik eta eritzi publikoa
bideratzeko, eta arazoa errazteko egindako bereizketa, azkeneko helburua ahalik eta espezie gehien

babestea izanik.

ARAZOA: HABITATAREN FRAGMENTAZIOA
ETA INTSULARIZAZIOA

Gaur egun, gizakiaren ekintzak direla eta, oso

joera bortitza dago paisaia naturalak fragmentatzeko, "irla" bihurtuz. Fragmentazioak bi fenomeno
desberdin dakartza: aide batetik, habitat naturalen
azaleraren galera ematen da; bestetik, geratzen
zaizkigun habitat naturalak elkarrengandik gero
eta isolatugo daude. Bi fenomeno hauek ondorio
desberdinak dituzte, eta komeni da batarenak bestearenetik bereiztea.
Habitataren ezabapenak, espezie desberdinen galera dakar, gehien bat berez oso kopuru
urritan agertzen diren espezieena, edo banaketa-area txikia dutenena. Horretaz gain, berauen populazioen kopuruak murriztean, beste espezie
ugarien iraungipen-probabilitatea gehitzen du.
Intsularizazioak inmigrazioaren murrizketa dakar; honela, habitat konkretu batetan iraungipen
lokal bat ematen bada, zailagoa da beste populazio batetatik birkolonizazioa gauzatzea. Bestalde,
komunitate horren baitan dauden zenbait espeziek
muga horietatik at hustiratzen zituzten baliabideak
lehengo neurrian ezin erabili ahal izatea suposa
dezake intsularizazioak.
Epe laburrean, munduko biotaren zati handia
erreserba eta parke naturaletara egonen da mugatuta, eta gainera, erreserbaz kanpoko lurraldea
gero eta arrotzagoa izanen zaie. Beraz, denbora
gutxi dugu. Ziur aski, mende honen bukaerarako
ez da erreserba handi gehiago kokatzeko aukerarik izanen.
Honela, bada, oso garrantzi handia du erreserbak ahalik eta modu egokienean finkatzeak.
Horretarako, bai gaur egun existitzen diren teoria
desberdinak, bai orain arteko experientziek emandako emaitzak begiratu behar ditugu.
4

ERRESERBEN TEORIA
Hasiera batetan erreserbak ezagumendu teoriko zein praktiko oso urriz finkatu ohi ziren. Soil-soilik paisaia edota biotaren aldetik bitxiak ziren
eskualdeen babesa bilatzen zen. Ez zegoen argi
zein diseinu -mota behar zen helburu hauek bete
ahal izateko.
Erreserben teoriak jasan duen bultzadarik
handiena MacArthur eta Wilsonen lanen ondorioa

Autore hauen jakinmina irlen biogeografian zentratu zen, eta habitat hauetako biotek ageri
dituzten aldaketak azaltzen saiatu ziren irlen neurri
eta urruntasunaren arabera. Teoria hau ez da eskuarki onartua izan, ezta askoz gutxiago ere, baina
interes handia izan du, ikerketa -bide berriak bultzatu bait ditu.
izan da.

noski, ezinbestekoa zen irletan gertatzen
dena beste "irla" batzutara extrapolatzea, "irlatzat"
har bait daitezke lakuak, mendiak, oihanak, etab.
Era berean, erreserbak habitat ez egokiek osotutako itsasoak bereizten dituen irlak dira, eta hauetan
ematen diren kolonizazio eta abarreko fenomenoak irletakoen antzera beha ditzakegu.
Eta,

Aurrerago ikusiko dugu zein puntutaraino den
eztabaidagarria teoria honen aplikazioa erreserbetara, baina ikus dezagun, besterik gabe, zertan
datzan irlen biogeografiaren teoria.
Aspaldidanik behatu izan da irlek lehorraldeko
eremu antzekoek baino espezie gutxiago dituztela,
eta irletako espezie-kopurua irlaren azalerarekin
modu asintotikoan emendatzen dela. Honelako espezie/area erlazioak oso ugari dira, eta 1 irudian,
zenbait adibide dager. Era bereko erlazioak ikusi
izan dira laku, oihan eta beste zenbait "irlen" azalerarekiko. Zein puntutaraino da honen eragilea irlaren urruntasuna?
MacArthur eta Wilsonen teoriaren arabera,
irla batetan dagoen espezie -kopurua inmigrazio
eta iraungipenaren arteko balantze dinamikoak
determinatzen du. Era honetan, espezieak suntsitzen ari dira eten gabe, eta batera, espezieak (berriak zein lehengo berberak) kolonizatzen ari dira
irla hori. Espezie berrien kolonizazio-tasa, noski,
irlak lehendik dituen espezieen kopuruarekin aldatzen da. Hasiera batetan, irla hutsik dagoenean, bertara iristen den edozein espezie "berria"
izanen da; beraz, dibertsitatea azkar gehituko da.
Denbora pasatu ahala, irlako espezie -kopurua lehorraldekoarekiko hurbilago egonen da, azken batez, lehorraldea bait da espezie kolonizatzaileen
"iturria".
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1. Irudia: Espezie/azalera erlazioak irletako bizidunentzako. (a) Indikoko Mendebaldeko anfibio eta narrastiak.
(b) Solomon irletako hegaztiak.

Espezie berrien inmigrazio -tasa (2. irudia) zerora iritsiko da lehorraldeko espezie guztiak irlan
kokatu direnean. Inmigrazio-lerro honek izanen
zuen forma ez da garrantzi handikoa. Dena den,
autore hauek kurba monotonikoa dela suposatu
zuten. Inmigrazioa, noski, erraztu egingo da irla

lehorraldetik hurbil dagoeneko kasuan. Orduan
emanen da kolonizazioa azkarren.
Iraungipen -tasa, bestalde (3. Irudia), zero da

irlan espezierik ez dagoenean, eta kolonizazioa
ematen den neurrian gehituz doa modu exponentzialean, espezie-kopurua emendatzean lehiakide-

IRLA HANDI HURBILA

IRLA TXIKI URRUNA
ITURRI-KOMUNITATEAREN
NEURRIA

ES PEZIE-KOPURUA
2. Irudia: Irla batetako espezieen inmigrazio -tasa versus espezie egoileen kopurua.
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3. Irudia: Irletako iraungipen -tasa versus espezie egoileen

kopurua.

tza eta ondorioz exklusio konpetitiboa emanen bait

Bi kurba hauek gainjartzen baditugu (4.Irudia),

dira. Tasa hau maximoa izanen da irla txikitan, be-

irlak oreka dinamikoan edukiko duen espezie-kopurua kalkula dezakegu.
Teoria hauetatik, ondoko predikzioak ondorioztatu dira:

rauetan espezieen ale-kopurua baxuagoa bait da,
eta honek, dakigunez, suntsipen-arriskua bait dakar.
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4. Irudia: Inmigrazio eta iraungipenaren arteko balantzea irla handi eta txikietan, MacArthur eta
Wilsonen teoriaren arabera.

6

ERRESERBEN TEORIA ETA KONTSERBAZIOAREN PRAKTIKA

– Orekan, irla batetako espezie -kopurua

tserbazioak planteiatzen dituen arazo praktikoei

gutxi gorabehera konstantea izanen da
denboran zehar.

aurre egiteko balio ote duen, norberak atera beharreko konklusioa da.

– Hau espezieen berriztapenaren ondorioa
da, ez estasiarena.
– Irla handietan, espezie - kopuruak handia-

ERRESERBEN DISEINUA: OINARRIAK

goa izan beharko luke.
Espezie gutxiago izanen da irla urrunetan.

Ikus dezagun orain gaur egun ditugun teoria
desberdinek zer argitu diguten erreserben diseinuari buruz.

-kopuruak dibertsitatean duen eragina, azalerak

MacArthur eta Wilsonen teoriak dioenez, eta
hau bai datu enpiriko ugarik babestuta dagoela ir-

eta urruntasunak dutenetaz bereizteko. Mota guz-

len kasuan, zenbat eta azalera handiagoa eduki

tietako emaitzak lortu izan dira, batzu teoriaren al-

erreserba batek, orduan eta espezie gehiago bizi

dekoak, beste batzu aurkakoak, baina ezin izan da
erabat ziurtatu, ez eta gezurreztatu ere. Azken batez, naturaren konplexutasuna ezin daiteke teoria
sinple baten bidez azaldu, baina, agian, bai predikzio interesgarriak egin ahal izateko adina.
Irian biogeografiarekin lotutako beste fenomeno interesgarria disharmoniarena da, hots, taxon konkretuen proportzioak lehorrekoekiko desberdinak izatearena. Hau da, espezie gutxiago
ditugu, bai, irletan, baina "falta" diren espezieak
talde berezi batzutakoak dira. Noski, honek aide
batetik barreiadura-ahalmena isladatzen du. Esate baterako, iratzeak kolonizatzaile oso onak dira,
beraien esporak oso txikiak direnez, haizeak
urruti garraia bait ditzake. Dena den, barreiadura-ahalmena ez da disharmonia eman dezakeen
faktore bakarra; iraungipen -arrisku diferentziala
ere izan daiteke. Berez dentsitate baxutan ageri
ohi diren espezieek, irletan oso populazio urriak
izanen dituzte, eta ondorioz, oso suntsipen-arrisku handia. Honela, irla askotan ez dago harrapakari ornodunik, hauek lurralde zabalak behar izaten bait dituzte. Bizkarroiak ere, soilik egon
daitezke baldin eta beraien ostalariak agertzen
badira. Beraz, espezie batzuk menpekotasun
handiagoa dutenez, agerpen-probabilitate baxuagoa izanen dute.
Era honetan, irlak ez dira soil-soilik espezie-kopuru urriko guneak; gainera, urritasun hau
zenbait izaki -motatan isladatzen da gehien bat.
Barreiadura-ahalmen eskaseko espezieak, iraungipen-arrisku handikoak, eta beste espezie batzuren beharra dutenak dira, hain zuzen ere, kaltetuenak. Harrapakariak bereziki, gehienetan ez
dira ageri, eta honek komunitate osoan izan dezake islada.
Ideia guzti hauek zein puntutaraino extrapola
daitezkeen erreserben kasura oso eztabaidagarria
da, eta aurrerago ikusiko dugu. Teoria honek kon-

ahal izanen dira bertan.
Ez dago, ordea, hain frogatuta urruntasunaren eragina, eta hau taxon batetik bestera zeharo
aida liteke. Dena den, badirudi erlazioren bat egon
beharko lukeena, "itsasoaren" barrera -efektua
kontutan hartzen badugu.
Erreserbetan iraungipen selektiboa espero behar genuke, honen garrantzia azaleraren menpekoa izanik.
Horretaz gain, aldakortasun genetiko handiagoa edukiko genuke area handietan, ekotipo desberdinen eraketaren ondorioz.
Ekotonoetan, hots, ekosistema desberdinen
arteko mugetan, jakina denez, espezie gehiago
aurki daitezke azalera unitateko. Dena den, habitat
bakarreko espezialista asko falta ohi da leku hauetan, eta ertz gehiegi emateak gure erreserbaren
isolamendua areagotu dezake.

Ikerketa ugari egin izan dira, irlaren habitat-

POPULAZIO MINIMOEN ARAZOA
Arestian aipatu bezala, batzutan interesgarria izan daiteke espezie konkretuen babesa bilatzea. Kasu hauetan, besteak beste, populazioaren neurria maila bideragarri batetan mantentzen
dela ziurtatu behar dugu. Honek Populazio Minimo Bideragarriaren arazora garamatza. Edozein
espezieren populazioa ez da bideragarria neurri
batetik behera, edo behinik, iraungipen -arrisku
handia edukiko luke azare hutsez besterik ez balitz ere.
PMBa oraindik ezin izan da zehazki definitu
sekula, eta arazo nagusietariko bat, ugalkuntzan
fenomeno estokastikoak (azarezkoak) ematen direnez, ikuspuntu probabilistikoa derrigorrezkoa
izatea da. Noski, ikuspuntu probabilistikoa espezie
ezezagun batetan, ingurune ulergaitz batetan erabiltzea, oso arriskutsua da.
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Guk nahi dugun biziraupen-probabilitatea,
nahi dugun denbora-eperako finkatu beharko genuke. Adibidez, Shafer-ek honela definitu zuen
espezie baten populazio minimoa: estokastizitate
demografikoa, ingurunearena, genetikoa, eta katastrofe naturalak kontutan harturik, 100 urtetan
irauteko %99ko probabilitatea dueneko populazio
isolatu txikiena. Zalantzarik gabe, gauza gehiegi
guztiak batera kontutan hartu ahal izateko. Noski,
100 urte eta %99ko probabilitatea berak modu arbitrarioan

finkatutako parametroak dira. Soulé -k,

boak direla eta, baina baita ere homozigotoen
ugalkuntza-arrakasta heterozigotoena baino txikiagoa delako, edo bestela, populazioaren aldakortasuna gutxitzean, ingurunearen aldaketei aurre egiteko posibilitateak murrizten direlako. 5. Irudian
beha daiteke alelo-galerak populazioaren neurriarekin duen erlazioa. Edozein modutan, Julliot eta
Périquet ikerlari frantsesen ustean, espezie batek
odolki-detasunarekiko duen erantzuna espezifikoa
da, egitura sozialaren, ugalketa -moduaren, eta

beste zenbait faktoreren menpe egonik.

animalien kasuan portaera sozialaren disfuntzioak ere kontutan hartu beharko liratekeela gaineratu zuen.
Guzti hau honela izanik, ez dago sekula
PMBa zehazki kalkulatu ahal izateko itxaropen
handirik. Dena den, ikus daiteke PMBa nola alda-

tzen den espeziearen bizitza- historiaren arabera,
aldakortasun genetikoaren mailaren arabera, edo
posizio trofikoaren arabera.
Bi bide nagusi landu izan dira PMBa kalkulatzeko: demografikoa eta genetikoa. Bide demografikoa, populazioaren egiturak ugalkuntza-arrakas-

tan duen eraginean, eta azken parametro honen
aldakortasun aleatorioan oinarritzen da soilik. Bide

genetikoan, berriz, mutazioak eta hautespenaren
aldaketak behatzen dira, odolkidetasuna eta homozigosiarekin lotutako arazoekin batera.
Populazio minimoekin lotutako beste arazo
bat zera da: populazioa errekuperatzeko gai deneko neurri minimoa edo "bottleneck"a zein den. Hau
PMBa baino baxuagoa da, ez bait da epe luzean
mantentzen, baizik eta azarez gertatutako istripuren baten ondorioz. Interes handia edukiko luke
bottleneck hauen ondoren populazio naturalak
nola errekuperatzen diren ikertzeak, baina hau
PMBaren arazoa baino konplexuagoa da. Bottleneck -aren arriskuetariko bat maila genetikoan
beha daiteke. Fundatzaile efektuaz gain, heterozigosiaren galera arriskutsua dirudi, nahiz eta ez
modu ezagun batetan. Dena den, behin heterozigosi-maila gutxitu dela, milioika belaunaldi behar
izan daitezke hasierako egoerara itzultzeko.
Dena den, itxuraz ongi moldatzen diren populazio monotipikoen kasu dexente daude. Hego
Afrikako gepardoa (Acinonyx jubatus), esate baterako, populazio guztiz monotipikoetan ageri da.
Ikerlariak kezkatuta daude honek ekar lezakeen
arriskuagatik, baina ez dirudi oraingoz populazioaren arrakasta murrizten duenik honek, jaiokuntza-tasa baxu xamarra den arren.
Odolkidetasunak dakarren homozigosia arriskutsua izan daiteke, gehien bat alelo letal errezesi-
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5. Irudia: Populazioaren neurriaren ondoriozko
heterozigosiaren galera denboran zehar.

Guzti hau kontutan hartuta, saio ugari izan
dira PMBa kalkulatzeko. Autore bakoitzak kopuru
desberdinak ematen ditu, baina maiz aipatua izan
da, ugaztun handi baten populazioa zoo batetan
mantentzeko, kopuru minimoa 50 ale inguruan
egonen litzatekeela, eta naturan, berriz, 500en inguruan. Amerikarrek, zentzu honetan, Ian ugari burutu dute grizzlyei buruz (Ursus arctos horribilis),
eta 250 ale inguruko datuak ematen dituzte. Dena
den, hau espekulazio hutsa da, eta ez dago inongo froga enpirikorik.

IRAUNGIPEN-ARRISKUA
Espezieak nahitaez suntsituko direnez, komeni da aurretik jakitea zeintzu espezie diren
iraungipen -arrisku handiagoan daudenak, eta

ERRESERBEN TEORIA ETA KONTSERBAZIOAREN PRAKTIKA

zergatik. Alor honetan ere, ikerketa teoriko ugari
izan da.

Erreserbekin lotuta, interesgarri izan daiteke
iraungipen lokala eta globala bereiztea. Iraungipen
lokala, hots, espezie batek dituen azpipopulazioetatik bat suntsitzea, ez da oso kezkagarria, baldin
eta ez bada maiz gertatzen den fenomenoa, beti
geratzen bait zaigu espezie horrek berriz area hori
kolonizatzeko itxaropena, edo besterik ez bada,
guk geuk bertan askatzeko aukera. Iraungipen globala, hau da, espezie oso baten suntsipena, berriz, ekidin beharreko prozesua da, behin espezie
bat galduta ezinezkoa bait zaigu berreskuratzea.
Dena den, kontutan eduki behar da espezie baten
azpipopulazio guztiak maiz ez direla berdinak izaten, baizik eta ekotipo desberdinetan banatuta
ageri direla. Hau honela izanik, iraungipen lokala
ere galera irrebertsible bezala dager.
Populazioaren suntsipena bai aldakortasun
aleatorioagatik, bai ingurunearen aldaketagatik
etor daiteke. Lehen kausa ez da naturan oso
garrantzitsua, espezie guztiek bait dituzte populazioen neurria erregulatzeko metodoak –esate baterako, dentsitate baxutan jaiokuntza -tasa emendatzea...– Dena den, kopurua oso txikia denean,
fenomeno aleatorio hauek bai arrisku bortitza suposatzen dutela, eta hau kontutan hartu beharko
genuke kontserbatzeko garaian.
Beste kausa, hots, ingurunearen aldaketa,
historian izan diren espezieen %99aren iraungipenaren eragilea izan da. Ingurune -aldaketen aurrean aldaketa horien eragin negatiboak gainditzeko
aleen moldamen etologiko eta fisiologikoak sartzen dira jokoan. Aldaketa gogorra bada, zenbait
ale hil egingo dira, populazioaren maiztasun genikoak aldatuz: hautespen naturalaren ondorioz, populazioak eboluzionatu egin du. Beraz, homeostasi-ahalmen eskaseko espezieetan bai espeziazioa
eta bai iraungipena garrantzitsuagoak dira. Oso
azkar espeziatutako taldeak oso aisa gal daitezke,
espeziazioak ale gehienek ez dutela eduki ingurunearen aldaketak jasateko gaitasunik adierazten
bait du. Hau, nolabait, kontraesanean dago jende
gehienak pentsatzen duenarekin, hots, espeziazio-maila altua espezie dinamikoaren adierazgarri
dela, eta ondorioz, iraungipen-arrisku eskasarena.
Guzti hau dela eta, azpipopulazio ugaritan banatutako espezieak ez du hain arrisku handia suntsitzeko, baldin eta azpipopulazioak ez badaude
guztiz isolatuta. Beraz, banaketa -area zabala
iraungipenaren aurkako babesa da, ugaritasuna
baino neurri altuagoan.

Pixka bat sakonduz, neurri handiko animaliak,
maila trofiko altukoak, habitat espezializatuetako
espezieak, ugalkuntza geldokoak, ugalaldi laburrekoak, lehia interespezifiko gogorrean daudenak,
beti kopuru urritan agertzen direnak, barreiadura-ahalmen txikikoak... direla iraungipen-probabilitate
handienekoak ikusiko dugu. Honela, oro har, narrastiak ugaztun zein hegaztiak baino aisago mantentzen dira.
Dena den, kontuz ibili behar dugu gisa hone-

tako joera orokorrak aurkitzean, naturan gertatzen
diren erlazio interespezifizoak biziki konplexuak
eta ezezagunak bait dira.

Askotan, espezie ugariren patua lotuta egon daiteke, batzutan espero ez
zitekeen muturreraino. Honela, definitu izan dira

"keystone" espezieak, alegia, giltzarri espezieak.
Hauetariko batzuren eragina bereziki bortitza
da, eta segun -eta berauek agertu edo ez, komunitate osoak bi egoera egonkor desberdin eduki ditzake. Gisa honetan, itsas igaraba (Enhydra lutris),
itsas izar asko, Californiako koiotea, giltzarri espezietzat ditugu. Koiotearen kasua Soulék ikertu du
Californiako txaparralean. Bertan, koiotea (Canis
latrans) da harrapakari nagusia, eta, lurralde zabala behar duenez, lehenetarikoa da desagertzen
habitataren fragmentazioaren ondorioz. Kanido
hau suntsitzean, komunitate osoak aidaketa nabariak jasaten ditu: lehenago urriak ziren karraskariak, esate baterako, beraien kontrolatzailea desagertzean, ugaritu egiten dira, eta hegazti espezie
askoren iraungipena probokatzen dute. Honela,
aisa bereiz daiteke zeintzu lekutan geratzen diren
koioteak, eta zeintzutan ez. Era berean, landare
tropikal bat galtzean, ehundaka intsektu espezie
desager daitezke.
Iraungipenak ezaugarri berezi bat ematen die
baliagai biotikoei. Modu tradizionalean, baliagai
naturalen sailkapena baliagai berriztagarri eta berriztezinetan egin izan da. Baliagai berriztagarriak,
tipikoki, baliagai biotikoak dira (egurra, arrainak...).
Dena den, hustiraketa-tasa bortitzegia bada, iraungipena gerta daiteke, eta orduan baliagai hori ez
da sekula berreskuragarria izanen.

HABITATAREN AZALERA ETA IRAUNGIPENA
MacArthur eta Wilsonen lanetatik, azalera
murrizteak iraungipenaren emendioa dakarrela ondorioztatu da. Emaitza teoriko hau bai experimentazioz (Brasileko oihanean, Floridako mangladietan...) eta bai datu historikoak behatuta frogatu da,
nahiz eta azken hauek oso eztabaidatuak izan.
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Pleistozenotik honantz, itsas mailaren igoera
dela eta, irla-piloa geratu zen isolatuta. Suposatzen badugu hasieran, kontinenteetara lotuta zeudenean, kontinente hauetako biota berbera zutela,
eta gaur egun azaltzen dituzten komunitate urriak
isolamenduaren ondorioak direla, zeintzu aldaketa-mota eragin dituen isolamenduak, eta zeintzu
espezie diren kaltetuenak ikus genezake denbora
luzeko experimentu baten gisara. Irla hauetako

dira hegazti tropikalen mendeko iraungipen -tasa
%1 etik behera manten dadin. Gainera, gutxienez
10 km-ko buffer eskualde bat beharko litzateke
kanpotik, azken honek, parkearen azalera bikoiztu
egiten duelarik.

biotak aztertzean, badirudi hegaztiak narrastiak
baino 10 aldiz azkarrago suntsitzen direna. Emaitza hauen arazoa zera da, ezin direla interpretatu

ezagutzen zein zen garai hartako biota, edo zeintzu beste faktorek izan duten parte. Gainera, iraungipen-proportziotaz hitz egiteak ez du zentzu han-

isolamendu hutsaren ondorio gisara, aldaketa
gehiago ere izan bait dira, hala nola, aldaketa kli-

diegirik, suntsipena prozesu selektiboa izanen bait
zen, eta ez aleatorioa.

matikoak... Experimantazio zuzena ere posible
da, eta egin izan da, baina denbora-epe oso luzea
eskatzen du. Kontutan hartu behar da ere isolamendua eman eta gero espezie berriak sar daitezkeela inguruan sortutako komunitate berrietatik.
Honen ondorioz, hobe izanen litzateke kanpoko
komunitatea pobrea balitz, era honetan espezie inbaditzaile potentzialen kopurua murriztu eginen
bait litzateke.

Lan hauek kritika gogorrak jasan behar izan
dituzte, oso zaila bait da datu historikoen analisitik
iraungipen-tasak aztertzea, ez bait daude bi irla
berdin, eta kasu gehienetan, ez bait dugu zehazki

Zenbait autoreren ustetan, azalera minimoa
definitzea baino askoz egokiagoa izan daiteke
kontu handiz habitat-dibertsitate edo paisaia-aldakortasun handiko guneak aukeratzea. Azalerak, hauen ustetan, badu eragina, baina berau txikitzen doan neurrian honen erregresio-lerroa gero
eta difusoagoa da. Era honetan, parkeek eduki dezaketen azalera praktikoa kontutan hartuta, azalera vs dibertsitate erlazioak ez dira esanguratsuak.
Beraz, hoberena genuke parke ahalik eta handiena finkatzea, baina hori bai, ongi aukeratutako le-

ERRESERBEN NEURRIA: TEORIAREN
APLIKAZIOA
Autore desberdinen ikuspuntu eta kontseiluak
asko aldatzen dira. Habitataren fragmentazioaren
eragina ikertuz, askok uste dute hegaztientzat,
gutxienez 100 hektarea oihan mantendu beharko
liratekeela. Oihan tropikalaren kasuan, 25-30
km2 ko azalerak beharko genituzke, eta zenbait kasutan, espezie arraroenen biziraupena ziurtatzeko,
100 km 2tik gorakoak. Wilsonek berak ikertu izan
du atal hau, eta bere kalkuluen arabera, habitata
1-25 km2koa izanik, 100 urtetan %10-50ko iraungipen-tasa izanen genuke oihaneko hegaztietan.
Noski, tolerantzia-bitarteak oso zabalak dira,
oihan -komunitate batzutatik bestetara aide handia
bait dago.
Guzti honetan kontutan izan behar dugu, dena
den, azalera eta distantzia ez direla faktore bakarrak, eta eragin handia izan dezaketela habitataren
heterogenotasunak eta kanpo-aldeko komunitateek.
Beste autore batzuk ikertu dute zernolako
iraungipen -tasa izan zen Pleistozenoko isolamenduen ondorioz. Kasu honetan, 250 km2 ko irlek
biotaren %90a galdu zuten bitartean, 7700
km 2 koek, berriz, %50a besterik ez. Datu hauek
extrapolatuz, 2500 km 2 ko parkeak behar omen
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kuan.
Erreserben neurri minimoaren beste ikuspuntu
posible bat, PMBa aztertuz lor genezake. Honetarako, noski, ikertu beharko genuke lurralde-eskakizun handiko espezie baten populazio minimo bideragarriak zernolako eremua beharko lukeen. Gisa
honetako arrazonamenduei jarraiki, zenbait ikerlariren ustetan, posible litzateke Afrikako ugaztun
handien espezie gehienak mantentzea, 500 km2
inguruko azalerako erreserba-sare nahiko dentso
eta planifikatua ezarriz. Dena den, hau oso garestia litzateke, eta agian erreserba handi eta urritan
zentratzea praktikoagoa izan daiteke.
Beste aukera posible bat izanen zen, MacArthur eta Wilsonen teoria behatu beharrean, babestu nahi dugun espeziearen autoekologia ikertuz,
erreserbak eduki beharko lituzkeen ezaugarriak
ahalik eta hoberen definitzen saiatzea. Hau, noski,
ez da posible kasu askotan, gure ezagumendu-maila dela eta. Bide honetatik, autore askoren ustetan, erreserba harrapakari handiak mantentzeko
adinakoa balitz, kasu gehienetan nahikoa litzateke. Zentzu honetan, harrapakariek espezie indikatzaileen papera beteko lukete.
Arazo larria sortzen zaigu animalia migratzaileak, edo oso animalia mugikorrak hartzen baditugu kontutan. Esate baterako, Serengetiko parkea,
munduko handiena, ez da bertan bizi diren ugaz-

ERRESERBEN TEORIA ETA KONTSERBAZIOAREN PRAKTIKA

tun handi gehienen biziraupena ziurtatzeko bezain
handia, hauek, beraien urteroko migraketetan, euriaren zikloa jarraituz parketik oso kanpora ateratzen bait dira. Modu berean, Alaskako karibuak

gina murriztearren finkaturikoak. Ikusi beharko
genukeena da eragingarriak izateko, zein neurritakoak izan beharko luketen buffer zona hauek, eta

caribou) 140.000 km 2 ko lurraldean zehar

zein puntutaraino berauetako baldintzak mantendu
beharko liratekeen modu naturalean.

migratzen du. Noski, ezin dugu azalera guzti hori
babestu.

Bestalde, inguruneko lurraldeen erabilera
mugatzea ere posible litzateke. Zentzu honetan,

Beraz, Populazio Minimo Bideragarriaren az-

UNESCOk, naturaren babesa eta gizakiaren ekin-

terketak ez digu gehiegi argitzen erreserben disei-

tzak koordinatzeko asmoz, Biosferaren Erreserba-

nu praktikoan sartzean, besteak beste, ingurunea-

ren kontzeptua bultzatu du.

(Rangifer

ren aldakortasunaren menpekoa bait da, eta hau,

Gaita ere, erreserba desberdinen artean, eta

noski, lekuz leku asko aldatzen bait da. Are gehiago, kontutan hartuz gero arazo genetikoak.

iraungipen lokalaren garrantzia murrizteko, korredore edo pasiloak ezar daitezke. Hauen diseinu

Mikrougaztunen kasuan, esate baterako,

eta ugaritasunari buruz ez dakigu gauza handirik.

PMBa milioi bat ingurukoa izan daiteke, baina zenbait km2ko azaleran, eta ugaztun handiren batena,
berriz, ehun ale ingurukoa, milioi bat km 2 tan.

Badirudi, dena den, efikazak izateko konektantzia
eta zabalera altua eduki beharko luketela. Korredore hauen arazo larriena zera da: eratzen eta
mantentzen oso zailak izanen direla, eta oso garestiak. Gainera, espezie bakoitzak korredore-mota desberdina eskatuko luke. Egin izan dira,
hala ere, zenbait saio, ibaien landaretza erriparioa
mantenduz, eta emaitzak ez dira txarrak izan. Baita ere, trenbide abandonatuak, gasoduktuak... probetxa daitezke. Ugaztun eta hegazti txikientzako,
adibidez, palaxuak nahiko korredore onak izan daitezke. Agian, espezie batzuren kasuan errazena
guk geuk garraiatzea izan daiteke.
Isolamendua, dena den, ez da beti kaltegarria.
Honen adibide argia Afrikan ikusi izan da, ungulatuen zenbait eritasun oso azkar eta modu hilkorrean garraiatu izan bait dira kontinente osoan zehar, azienden erruz. Beraz, izurriteen barreiadura
murrizteko isolamendu maila bat interesgarria izan
daiteke.
Isolamenduak planteia dezakeen arazo nagusietariko bat jendea horren garrantziaz jabetueraztea izan daiteke, ez bait da erraza zenbait espeziek barreiatzeko dituzten arazoak ulertzea, eta
ondorioz, hartu beharreko neurrien premiaz jabetzea.

ERRESERBEN ISOLAMENDUA
Erreserbaren neurria eta honen kokapen zehatza, ikusi dugun bezala, garrantzitsuak dira beronen funtzioetariko bat, hots, bertako espezieen
babesa, modu arrakastatsu batetan lortu ahal izateko; ez da, ordea, arazo bakarra. Beste atal bat,
irlen biogeografiaren teorian ere asko landu izan
dena, habitataren isolamenduarena da, hau da,
beste populazioetatiko birkolonizazioaren ahalmena. Zalantzarik gabe, hau ere arazo larria da, eta
kontutan hartu beharko genuke erreserbak gero
eta isolatugo geratzen ari direla, eta erreserbez
kanpoko komunitateak gero eta humanizatuago
ageri direla.
Dena den, kontutan eduki behar dugu, honetan diferentzia nagusi bat dagoela benetazko irla
eta erreserben artean: irletan itsasoak barrera
gisa jokatzen duen bitartean, erreserbak inguratzen dituzten eskualdeak kolonizatzaile potentzialez beteta daude. Ezin ahaztuko dugu, gainera,
eskualde hauek gehienetan nekazal eremuak izaten direla, eta hauetan espezie oportunistak, kolonizazio-ahalmen altukoak eta antropofiloak, oso
ugari direla. Guzti honek erreserbetako espezie
espezializatu asko etengabeko arriskuan jar ditzake, kanpotiko espezieen presioa biziki handia bilaka bait daiteke.
Honen aurrean, teorian behinik, ba daude
zenbait irtenbide posible:
Alde batetik, erreserba eta kanpoko komunitateen arteko diferentzia bortitza leuntzeko, buffer
zonak eraiki ditzakegu, hauek babes-maila ertaineko eremuak izanik, kanpoko komunitateekiko era-

HANDI BAKARRA EDO TXIKI ASKO?
Azalera konkretu bat mantenduz, argi dago
erreserba txiki asko, edo handi urri batzu egin ditzakegula. Emaitzak nahiko desberdinak izan daitezke, dirudienez. Zer da hobea? Honetan eztabaida ugari izan da, eta ez dago erantzun bakun bat
ematerik. Gure ideiak piska bat argitzea, dena
den, interesgarria da.
Kontutan hartu beharko genuke horretarako
zein motatako espezieak nahi ditugun babestu, zer
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den handia/txikia, zein den erreserben arteko distantzia, eta zein puntutaraino den iragazkaitza
erreserben arteko eremua.
Printzipioz, ugaztun handientzako erreserba
oso handia izan beharko litzateke. Gainera erreserba handiek kanpotiko espezieetatik jasaten duten
presioa askoz ere txikiagoa da. Dena den, izaki
batzurentzako, hala nola landare -espezie askoren
kasuan, hobe izan daitezke erreserba txiki asko,

edukitzearren egindakoak, espezie askoren barreiadura ziurtatzeko aski ez direnak.
Ondoko irudian ikus daiteke erreserben diseinuan eman daitezkeen zenbait arau orokor, nahiz
eta hauetariko asko ez dauden guztiz onartuta,
edota baduten salbuespenen bat.

BAI

F7.

s

honela babestutako espezie -kopurua handiagoa
bait da. Erreserba txikiak beharrezkoak ditugu espezie endemiko asko babesteko, habitat berezi eta
puntual asko mantentzeko, erreserba handien arte-

ko korredore edo atseden-leku gisa jokatzeko, edo,
besterik ezean, handi gehiago eratzeko lekurik ez
bazaigu geratzen. Gainera, katastrofe naturalen
aurrean, egokiagoa izan daiteke azpipopulazio
gehiagorekin kontatzea, iraungipen lokalen ondoren birkolonizazioa eman ahal izateko, eta baita
ere, aldakortasun genetiko handiagoa mantentzea
baimenduko digulako.
Erreserben neurri eta kopuruarekin lotutako
beste arazo bat, eremu hauek nola eta non kokatzearena da. Autore gehienen ustetan, komenigarri litzateke erreserbak elkarretik hurbil egotea, migrazioa baimentzeko, baina ikusi dugun bezala,
honek izurriteen kutsaduraren arriskua ere areago
dezake. Gainera, hurbiltasunak zein puntutaraino
baimentzen duen migrazioa oso eztabaidagarria
da. Espezie hegalariek, teorian, erraz gaindi ditzakete distantzia handiak. Dena den, hemen faktore psikologikoak ere kontutan sartzen dira. Esate baterako, euri -oihaneko hegazti askok ez
dituztela kilometro-pare bateko argiuneak zeharkatzen, eta zenbait espezierentzat, errepide edo
pista batek ere barrera pasaezina suposa dezakeela ikusi izan da.
Honekin lotuta ere, erreserbaren formaren
arazoa dugu. Erreserba luze batean, ertz -efektua
erreserba zirkular batetan baino gogorragoa izan
daiteke. Horretaz gain, erreserbaren bi zati korredore estu batek batzen baditu, bi zatiak efektu
praktikotarako isolatuta gelditzeko arrisku handia
dago. Dena den, forma eta diseinuaren aldetik,
kasu gehienetan teoriak ez du gehiegirik argitzen,
eta muga praktikoak dira azken erabakia hartzera
bultzatzen gaituztenak. Honen adibide nabaria, Piriniotako parkearena da. Pirinioek mendikate luzeska eratzen dutenez, ez du zentzu handiegirik
erreserba zirkular bat planteiatzeak. Hala ere, aukeratutako forma luze horrek baditu zenbait estugune, giza ekintza batzurekin interferentziarik ez
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7. lrudia: Teorikoki egokiak eta hain egokiak ez
diren zenbait erreserba - diseinu.

Edozein modutan, ezin dugu ahaztu ez dagoela diseinu optimo unibertsalik, eta espezie
batzu babesteko ona izan daitekeena, beste
batzurentzako kaltegarria suerta daitekeela. Vanke amerikarrak arazo honi buruzko ikerketa teoriko sakona egin du, bere buruari lehenengoz
zeintzu espezie -mota dauden galdetu diolarik.
Autore honen ustetan, erreserben diseinuarekin
loturiko bi ezaugarri nagusi agertzen dituzte espezieek: bata, mugikortasuna, eta bestea habitat-zabalera. Noski, honetan gradazio osoa dugu,
baina lau muturreko espezie-motak bereiz zitezkeen. Bat mota, mugikortasun eskas eta habitat-tolerantzia estuko espezieek osotuko lukete. Bi
mota, mugikortasun handi baina habitat estukoek. Hiru mota mugikortasun gutxi baina habitat
zabalekoek, eta Lau mota, habitat zein mugikortasun handikoek. Ikuspuntu hau, oso sinplista
izan arren, interesgarria da bi ezaugarritan soilik
oinarritzen delako, eta animalia zein landareentzako aplikagarria delako. Honen arabera, habitat
estuko espezieek zailtasun handiak edukiko lituz-

ERRESERBEN TEORIA ETA KONTSERBAZIOAREN PRAKTIKA

ezin ditugu

kete beste espezieei aurre egiteko, eta ondorioz,

deaketa egokian datza. Erreserbak

oso ongi mantendutako eremuetan soilik kontser-

gehienetan bere gisara utzi, eta eremu horien hel-

ba ditzakegu, bufferren jazarpena bereziki ga-

buruak bete daitezen, guk geuk hartu beharko

rrantzitsua litzatekeelarik. Talde honen barnean,
Bat eta Bi espezieen arteko bereizketa oso inte-

dugu parte zuzenean bertako prozesuetan. Gestioa, zentzu honetan, beharrezkoa da diseinu-

resgarria da, Bat espezieentzako faktore garran-

-akatsak zuzentzeko, edo sort daitezkeen arazo

tzitsuena erreserbak ahalik eta hurbilen kokatzea

berriak konpontzeko. Kudeaketan sartzen dugu
bai erreserban baimenduko edo galeraziko diren

espezieentzako hau horren kritikoa ez
den bitartean. Hiru motako espezieentzat habitataren kalitatea ez litzateke hain eragingarria, bai
ordea distantzia. Lau motako espezieek arazo
gutxi edukiko dituzte beren moldagarritasun zein
mugikortasunari esker.
bait da, Bi

ekintzen kontrola, bai sort daitezkeen izurriteen

mugapena, bai gerta daitezkeen arazo genetikoen
irtenbidearen bilatzea, eta baita ere, espezie ba-

tzuren biziraupena erraztearren eginiko habitataren hobakuntzak.

Vankek dioenez, metodo honen abantaila

Kudeaketak gaur egun duen arazo nagusieta-

erraztasunean datza, guztiok bereizi bait di-

riko bat zera da: kontserbazioarekin zerikusia du-

tzakegu gure ingurunean dauden espezieen artean zeintzu koka daitezkeen muturreko kasu hauetan, gehienak bitarteko egoeran egon arren.
Adibide gisara, Euskal Herrian, Bat espezieen artean lepahoria (Martes martes) eduki genezake,
espezie hau oso exigentea bait da habitatarekiko,
eta ez oso mugikorra. Lepazuria (Martes foina),
mugikortasunaren aldetik lepahoria bezalatsukoa
da, baina askoz ere tolerantzia zabalagoa du habitatarekiko, nekazal eremuetan zein oihanetan finka
daitekeelarik. Ondorioz, Hiru motako espezie baten aurrean geundeke. Mugikortasun handiagoa
edukitzen dute normalean hegaztiek, eta hauentzako ez da hain arazo larria izaten kilometro batzutako eremuak zeharkatzea, bereziki gaztetan
errantza bidaiak maiz burutzen bait dituzte. Hauen
artean ere bereiz ditzakegu, esate baterako okil gibelnabarra (Dendrocopus leucotos), ongi kontserbaturiko oihanekiko atxekimendu handia ageri
duena, eta okil berdea (Picus viridis), askoz ere
habitat gehiagotan topa daitekeenez, Lau espezietzat sailkatuko genukeena.

ten erabakiak leku eta erakunde oso desberdinetan hartzen direla, eta askotan, kontrako bidetatik.
Hau honela, biziki garrantzi handia du ikuspuntu
global edo kontinental batetik behatzea irtenbideak, konpetentzia eta lokalismoetan erori gabe.
Ingurunearen mosaikoa bere osotasunean ikertu
behar da, helburu amankomunak bilaturik. Gainerakotan ez dago ezer egiterik.
Erreserben gain gero eta arrisku potentzial
gehiago eta beldurgarriagoak daude. Euri azidoa,
airearen kutsadura edo higadura, hauetariko batzu
besterik ez dira. Guzti hauek erreserba -planik hoberena ere pikutara bidal dezakete. Beraz, ezin
dugu ahaztu maila globalago batean gizakiak sortzen dituen arazoak, azken batez, natura osoa
multzo bat bait da. Guztiok espazio-untzi berberean goaz.

bere

Guzti honek duen garrantzia, soil-soilik, erreserbak finkatzera goazenean zelako portaera eduki dezakeen espezie bakoitzak, eta komunitate
osoaren erantzuna optimizatzeko diseinu hoberena zein izango litzatekeen aurrikustean datza. Era
berean, gisa honetako ezagumendutatik abiatuta,
hasi egin gintezke ikusten zeintzu posibilitate ditugun, habitata optimizatzeak pena merezi ote duen,
edota isolamendua murrizteko zeintzu neurri hartu
beharko liratekeen.

ERRESERBEN KUDEAKETA
Zalantzarik gabe, erreserba- sistema baten
arrakasta diseinu on batetan bezain beste, ku-

KONKLUSIOAK
Atal honen helburua ez da erreserben diseinu
eta kudeaketarako gidaliburu baten lana betetzearena, ikusi dugun bezala, erreserba bakoitza kasu
berezia bait da. Beraz, gure xedea kontutan hartu
beharreko puntu batzuren azpimarraketa besterik
ez da, gai hauetan diharduten teknikari, zientzilari
eta politikariek lekuan lekuko baldintzetara moldatuko dituzten itxaropenaz.
Beraz, ondoko hauek lirateke azpimarratu beharreko puntuak:
– Zenbat eta azalera handiagoa eduki erreserbetan, orduan eta espezie gehiago salba
ditzakegu.
– Honek, dena den, badu asintotizatzeko joera.
– Habitataren fragmentazioa eta erreserben
isolamendua ekidin behar dira.
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Erreserban mugak ez dira oso bortitzak
izan behar. Zentzu honetan, biota naturalaren eta gizakiaren arteko intergradazioa
baimendu dezaketen buffer zonak finkatzea
komenigarria da.
Ahal bezain erreserba handiak ezarri behar
dira ahal bezain beste komunitate naturaletan. Handiak posible ez diren lekuetan, txiki
asko konektatuta.
– Horretaz gain, bai espezie eta bai habitat

FIELDER, P.L. & JAIN, S.K. 1992. Conservation
Biology. The theory and practice of nature
conservation, preservation and management. Chapman & Hall, 512 orr.
HANSSON, L. 1992. Ecological principles for nature conservation. Elsevier, 438 orr.
HELLIWELL, D.R. 1985.

Planning for nature con-

konkretuak babesteko, erreserba txikiak fin-

servation. Packard Publishing, Chichester.

katu behar dira.

115 orr.

– Populazio txikiak mantentzea ekidin behar
da, eta saiatu erreplikak edukitzen.
– Badirudi ugaztun handien Populazio Minimo Bideragarriak ehundakakoak edo milakakoak direla. Ezin badugu hainbeste mantentzeko adina habitat handirik babestu,
ale-kopuru baxuagoekin lor daiteke espezie
hauen biziraupena, populazio desberdinak
batera kudeatuz.
– Iraungipen-arrisku handiena espezie urri,
handi eta mugikorren kasuan ematen da.
– Korredoreak ezartzea oso garrantzitsua
izan daiteke, baina babestu beharreko espezieen autoekologiaren ezagumendu sakona eskatzen du.
– Aleen translokazioa burutu aurretik, azpipopulazio desberdinen antza genetikoa ikertu
behar da.
Ikerketa autoekologikoen premia handia
dago.
Erreserben diseinua eskala globalean egin
beharko genuke.
Begon-ek dioen bezala, ezin gaitezke gehiegi
oinarritu biologia teorikoan kontserbazioa nola bideratu ikustean. Espezie indibidualen ekologiaren
ezagumendu sakona, komunitateena, eta bereziki,
kontserbatzeko nahia, derrigorrezkoak dira.
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Katmanduko auzo txiro bat

(M.E.)

Ingurugiro-arazoak gizakia bera bezain zaharrak izan arren, azken aldiotan beste dimentsio bat hartu dute, muga posible guztiak gaindituz arazo global bilakatu zaizkigularik. Giza populazioa disparatu egin da, desoreka demografiko eta ekonomiko handiak
gertatu direlarik. Honek, lurralde txiroetan, ingurunearen hustirapen basatia bultzatu du,
desertizazioa eta biodibertsitatearen murrizketa ondorioztatuz.

17

(J.R.A.)

Gaitasun teknologikoaren emendioa izugarria izan da, baina era berean, lehengaien
krisia eta kutsaduraren eragina nabarmendu egin dira. Fenomeno guzti hauen ondorio gisara, euri azidoa eta aldaketa klimatikoa bezalako arrisku beldurgarriei egin beharko zaie
aurre datozen urteotan.

18

(A.E.)

Egungo garapen teknologiko eta sozioekonomikoa petrolio, ikatz eta gas naturalaren
moduko erregai fosiletatik lorturiko energiari esker lortu da gehien bat. Eta energi kontsumoa erabiltzen dugu herri baten garapen ekonomikoa neurtzeko. Erregai fosil horiek milioika urtetan zehar metatu ziren lurrean, baina guk hamarkada batzu aski izanen ditugu
guztiak agortu eta berorietan pilatutako energia xahutzeko. Zein eragin izan dezake energi askatze bortitz eta azkar honek planetaren balantzean?
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Amazonia, Brasilen

(K.Z.)

Hirugarren munduaren txirotasunak (eta lehen munduaren aberastasun-gose aseezinak) euren ingurunearen gainustiraketa eragiten du. Honen ondorioz, urtero 11 milioi Ha
oihan galtzen dira. Oihan eta baso tropikalak ekosistema bitxi eta aberatsak dira, baina
era berean, oso hauskorrak; ez dira gure latitudeetakoak bezain azkar errekuperatzen.
Ondorioz, higadura areagotu egiten da, eta milaka espezie landare eta animalia suntsitzen da urtean. Horrez gain, oihana klímaren erregulatzaile garrantzitsua denez, desoreka
klimatikoak (lehorteak...) areagotzen dira. Argazkian, Guyanako oihanaren hustiraketa.
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KONTSERBAZIOAREN EREMU-MOTAK
XABIER ARANA

"Antarktida, XXI. mendeko Homoren kontzientzia ote ?"

keraturiko kontzeptuak (Delhi Berria, 1969), xinple
samar eta eskasak ziren, formula bakarra eskeintzen bait zuten eskualde bakoitzak planteiatzen zituen helburu anizkoitzak eta herrialdez-herrialde

HISTORIA
1872. urtean EEBBetan lehendabiziko Parke
Nazionala sortu zen Yellowstone ibaiaren goi-arroan. Era horretan, gizakiaren eta ingurugiroaren arteko erlazio berria ezarri zen, bere edertasunagatik goraipaturiko eremua preserbatu egin bait
zen, jendeak kontenpla eta miretsi zezan. Beraz,

balio estetikoak, tradizionalki aintzakotzat izaniko
baliagai naturalen (ikatza, petrolioa, ...) hustirakuntza eta kontsumoaren gainetik jarri ziren, orduko belaunaldiak eta hurrengoek ere goza zitzaten.
Yellowstone -ko ideia nazioarteko hainbat herritara hedatu zen hurrengo hamarkadetan, hala
nola, Zeelanda Berrira, 1874, Australiara, 1879,
Kanadara, 1885, Mexikora, 1889 eta Espainiara,
1918, besteak beste.
Eskualde ederrak edo garrantzi apartakoak
era horretara bereiziz, eta gainera, materialismoaren inguruko ildotik aide eginez, estatuek bultzaturiko eremu horien preserbazio eta kontserbaziorako urratsak, prestigio nazionalaren zigilu edo agiria
omen ziren.
Horrela, 1950. urterako, 400 Parke Nazional
izendatuta zeuden 60 herrialde desberdinetan.
1975. urterako, ordea, IUCN erakundeak 1200
Parke edo eremu baliokide aipatu zituen 120 herrialdetan. Begi bistan dagoenez, eremu babestuaren ideia arrakastatsu suertatu zen.
Baina, hala ere, eremu babestu desberdin
guzti hauen definizio eta sailkapen zehatzik ez zegoenez, babes- ereduaren aukera egiterako orduan, herrialde bakoitzak eremuok bere baitako
zirkunstantzietara egokituta zituen. Adibidez, herrialde ez-industrializatuetan (Afrika eta Latinamerika), Parke Naturalak izendatzeko arrazoi nagusia
nazioarteko turismoa erakartzea izan zen.
Yellowstone -eko ideia nagusiak (preserbatu
disfrutatzeko) eta Parke Nazionalak definitzeko au-

egiten ziren interpretazioak bideratzeko. Horrela,
Parke Nazionalaren definizio bakarra eta unibertsala gaindituz, eremu babestuen definiziorako
metodologia berria behar zen. Esan bezala, Delhi
Berrian, IUCNren hamargarren asanbladan, Parke
Nazionalaren kontzeptua definitu eta, horrez gain,
gainontzeko eremu natural posibleak bereiztu egin
ziren, kontserbaziorako ondoko kategorien arabera:
A. Baimen berezia dela medio sar daitekeeneko erreserba zientifikoak edo erreserba natural
integralak.
B. Herrialdearen aginte gorenaren inolako
kontrol eta onespenik gabe, instituzio pribatu edo
kategoria gutxiagoko agintariek gestionaturiko
erreserba naturalak.
C. Animalia, landare edo ehizarako erreserbak, santutegi ornitologikoak, eta azkenik, erreserba geologikoak, forestalak, eta abar luzea.
D. Eskualde populatuetan kokaturiko parke
natural hustiratua, non, baliagaien gestiorako,
erregio-mailako planteamenduek eta paisaiaren
babeserako harturiko neurriek "aide errekreatiboak" sortu bait dituzte, naturaren babesa eta preserbazio hertsia ezik, aire libreko aisia priorizatua
izan dadin. Hala ere, eta edozein kasutan, urbanizazioaren hedapenari eta industriaren garapenari
mugak jarrita.
1972. urtean hurrengo sailkapena onartu zen
Grand Teton-en:
1. Babesturiko Alde Naturalak
a) Erreserba Natural Integralak
b) Erreserba Natural Zuzenduak
c) Ingurugiro Naturaleko Aldeak
2. Babesturiko Alde Antropologikoak
a) Alde Biotiko Naturalak
b) Paisaia Landuak (kultibatuak)
c) Leku Bereziki Interesgarriak
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3. Historikoki edo Arkeologikoki Interesgarri
diren Babesturiko Aldeak
a) Leku Historikoak
b) Leku Arkeologikoak

Kategoria honen gestio-helburua, nazio edo
nazioarteko ekosistema edo paraje erakusgarriak
mantendu dituzten inguru naturalak gordetzea da,
hezkuntza, aisialdia eta zeregin zientifikoak burutzeko.

EREMU NATURALEN PLANGINTZA ETA
GESTIORAKO KATEGORIAK
Geroago, IUCNko CPNAP erakundeak, aurretik existitzen ziren kategoriak eta planteamendu

III. Interes Nazionaleko Monumentu Naturalak
Gizakiak eragindako aldaketarik ia erakusten
ez duten, arriskutan dauden edota apartak diren
txoko naturalen (formazio geologikoak, gune natu-

berriak jasoz, babesturiko eremu naturalen hain-

ral bitxiak,...) babespena eta preserbazioa du hel-

bat aukera eskeintzen duen kategorien sailkapen

buru kategoria honek.

berria proposatu zuen, lekuz-leku sorturiko helbu-

Azalera handiko eremuak ez badira ere, hez-

ruen arabera eta piangintzarako gestioa eta par-

kuntza eta turismorako leku aproposak izaten dira,
azken hau mugatu behar izaten delarik.

keen politika definitu behar dutenen zerbitzurako.
CPNAP-k planteaturiko kategoriak hiru taldetan banatu ziren:
A. taldea:

IV. Erreserba Naturalak (erreserba natural
zuzenduak)
Kategoria hau dela medio, garrantzi naziona-

I. Erreserba Zientifikoak

leko komunitate biotikoen eta espezieen babesa

II. Parke Nazionalak

ziurtatzeko, beharrezko baldintza naturalak gor-

III. Interes Nazionaleko Monumentu Natu-

detzea espero da, baldintza optimo horiek lortze-

ralak

ko gizakiaren parte hartze zuzena beharrezkoa

IV. Erreserba Naturalak

gerta litekeelarik, habitaten eta espezieen kontrol

V. Babesturiko Paisaiak

zuzenduan. Eremuaren azalera, habitat-motaren
eta babestu nahi den espeziearen ezaugarri espe-

B. taldea:
VI. Baliagaien Erreserbak
VII. Erreserba Antropologikoak
VIII. Erabilpen Anizkoitzerako Aldeak

zifikoen (etologia, tamainua) menpe egongo da.
Eremu hauetako iharduera bakarrak, ikerketa
zientifikoa, hezkuntza eta bigilantzia etengabea
izango dira.

C. taldea:
IX. Biosferaren Erreserbak
X. Patrimonio Mundialeko Leku Naturalak.

V. Babesturiko Paisaiak (paisaia landuak
edo kultibatuak)
Alde batetik, eskualdearen bizimodu eta iharduera ekonomiko normalaren baitan gauzatzen
den gizakiaren eta ingurunearen arteko harreman
harmoniotsua, eta bestetik, aisialdirako eta turismorako erakusten duten potentziala dira kategoria
honen ezaugarri nagusiak.

Hurrengo lerroetan kategoria bakoitzaren definizio eta helburuak aipatuko ditugu azal-azaletik,
aurretik emaniko Grand Teton-eko zerrenda gogoratuz.
I. Erreserba Zientifikoak (erreserba natural
integralak)
Helburu nagusia komunitate eta espezieen
preserbazioa da, baina prozesu naturaletan gizakiaren parte hartze zuzena erabat bazterturik dagoelarik. Beraz, eskualde basation helburu nagusia zientifikoa denez, iharduera honetara mugatu
da gizakiaren presentzia.

II. Parke Nazionalak (ingurugiro naturaleko
aldeak)
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VI. Baliagaien Erreserbak
Etorkizunean erabilgarri izango diren baliagaiak, gorde eta babestuko dira. Kategoria honetako eremuak orokorki, zabalak, isolatuak eta populatu gabekoak dira. Babeskuntza, ikerketa eta
planifikazio izango dira premiazko zereginak.

VII. Erreserba Antropologikoak (aide biotiko naturalak)
Kategoria bitxi honetan, ingurugiroarekin harreman harmoniotsuan bizi diren gizarteak, beraien
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bizimoduaren arabera irautea, teknologia moder-

Kontserbazioa: gizakiak egiten duen biosfera-

noaren eraginetik salbu, lortu nahi da.

ren erabilpen-gestioa da gaurko belaunaldiek ete-

Erreserba hauen zergatia, dibertsitate genetikoaren mantenua eta giza eboluzioaren inguruko

kin sostengatu eta handiena jaso dezaten, baina,
etorkizuneko belaunaldien asmo eta beharrak be-

gorabeheren ezagumendua da.

tetzeko, haren potentzial guztia mantendurik.
gaur
egungo egoera edo zenbait izaki biziren kategoria
Preserbazioa: nonbaiteko eskualdean,

VIII. Erabilpen Anizkoitzerako Aldeak (paisaia landuak)
Hainbat sektore (basogintza, ura, belardiak,
animaliak, aisialdia) hustiratzeko aproposak izanez
gain, gehienetan baso eta mendiz osoturiko eskualde zabalak dira, baldintza horietan gizakiak,

neurri batetan behintzat, kolonizatu eta eralda ditzakeelarik.
Eskualde hauetan, "kontserbazio" definizio
hertsiaren helburuak lor daitezke, hots, prozesu
ekologikoen eta bizi-sistemen mantenua, dibertsitate genetikoaren preserbazioa eta espezie eta ekosistemen probetxamendu sostengatua (etengabea).
IX. Biosferaren Erreserbak
UNESCO erakundearen MAB programaren 8.
egitasmoak, biosfera -erreserben nazioarteko sarea eratzea du helburutzat.
Kategoria honetako eremu internazionalak,
bada, aide natural klasikoz osotuak izanez gain,
gizakiak eraidatutako ekosistema egonkorrez eta
bai erregresionaturikoz ere eratuko dira, hurrengo
ezaugarriren bat azaltzen baidin badute:
1)
2)
3)
4)

Komunitate naturalen adibide erakusgarriak
Alde bitxi edo berebizikoa
Paisaia egonkorra
Ekosistema degradatuaren adibidea

Kontzeptu berri honen definizioa medio, natura
eta kontserbazioaren kontzeptu dinamikoa finkatu
da erabat, baliagaien erabilpen arrazionala eta aide
degradatuen berriztapena bereganatzen bait ditu.
Helburu nagusia kontserbatzea da, gizakia prozesu horren protagonista deiarik naturaren baitan.
X. Mundu-ondareko Leku Naturalak
Munduaren ondare bihurtuko diren leku hauen

bitartez babestu nahi dira, hurrenez hurren, Lurraren historiaren urratsak, egungo prozesu geologikoak, eboluzio biologikoa, gizakiaren eta bere inguruaren arteko eikarrekintza, edota landare edo
animalia-komunitate bitxiak dituzten habitaten lagin edo adibide bikainak.
Orain, kategoriak ezagutu ondoren eta aurrera
jo baino lehen, hurrengo kontzeptuak bereiztu behar dira.

mantentzeko harturiko neurri zehatzen multzoa da,

kalte posibleetatik salbu jarriz.
Babespena: martxan jarririko arau - taldeek eta
ekintzek osotzen dute eskualdearen eta komunitateen defentsarako, eta beraz, agente kaltegarrien
eraginetik isolatzeko.
Beraz, lehen aipaturiko kategorien artean zenbait helburu nagusi daude, hala nola, preserbazioa, babespena, kontserbazioa, aisialdia, kontenplazioa, hezkuntza eta ikerketa.
Aipaturiko helburu bi (hezkuntza eta ikerketa),
zerrendako kategoria guztietan azaltzen badira ere,
gainontzekoen garrantzia kategoriaz kategoria oso
aldakorra da. Horrela, erreserba zientifikoetan eta
baliagai-erreserbetan, preserbazioa eta ikerketa
dira helburuak. Parke nazionaletan eta paraje naturaletan, ordea, babespenak eta aisialdiak bat egin
behar dute, bestalde, parke naturaletan elkarrekin
azalduko direnak kontserbazioa eta aisialdia izango
direlarik. Erreserba naturalei dagokienez, horien
gestioa babespenean oinarritzen da, eta biosferaren erreserbak giza kontserbazioaren eredu izan
beharko lirateke. Azkenik, bai erreserba antropologikoak eta bai erabilpen anizkoitzerako aldeak,
kontserbazioaren adibiderik argienak dira.
Edozein kasutan ere, kategoria horiek ez dira
hierarkikoki sailkatu behar, esate baterako, erreserba integralak parke naturalen gainetik jarriz, zeren formula desberdinak izan bait daitezke preserbaziorako baliagarriak, etorkizunari begira baliagai
naturalen erakusgai handiena kontserbatzeko.

EREMU BABESTUEN
KONTSERBAZIORAKO 4/1989 LEGEA
Eremu babestu, eta animalia eta landare basatien kontserbaziorako martxoaren 27ko 4/1989
legearen arabera, babesturiko eremu naturalak hurrengo kategorien baitan sailkatuko dira Espainiari
dagokionez:
a) Parkeak
b) Erreserba Naturalak
c) Monumentu Naturalak
d) Babesturiko Paisaiak
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Legez izendaturiko eremu natural babestuetan, babespen-gestiorako aide periferikoak antola
daitezke, kanpo-aldeko inpaktu ekologikoak edo
paisaiari dagozkionak ekiditeko.
Goiko lau kategorien izendapenaren eta gestioaren ardura Elkarte Autonomoena da. Gainera,
ingurugiroaren babespenerako konpetentzia osoa
duten Elkarte Autonomoek, aipaturiko lau kategoriak ezezik, beste kategoria gehigarriak sort ditzakete ere (Parke Naturala, Erreserba Natural Integrala, Erreserba Natural Zuzendua, Biosferaren
Erreserba,...), beraien babes-neurriak erregulatuz.
Parke Nazionalen izendapena eta gestioa, ordea, estatuaren konpetentzia osokoa izango da,

tzeptua ("gizakiaren beharrak ziurtatzeko eta jendearen bizitza-kalitatea hobatzeko buruturiko biosferaren aldaketa") jaun eta jabe izan da, gizakiak,
inolako prebisiorik gabe, bere gaitasun teknologikoak baimentzen zuen mugaraino eraman duelarik. Gainera, hasiera batetan, ekoizpenari loturik
zeuden baliagaiak soilik kontsideratzen baziren
ere, gaur egun zabalagoa da kontzeptu horren
esangura, aintzakotzat ditugularik gero eta urriago
diren eta gizaki modernoaren eskari diren fauna,
paisaia, landaredia, ura, ....
Hortaz, gure egunotararte aplikaturiko garapenaren kontzeptua, zenbait eremu natural inplikatuta (sakrifikatuta) konpentsatu egin behar da,

Elkarte Autonomoek hauen sorkuntzarako propo-

beraien babespena ziurtatzen dituzten arauen bi-

samena estatuari egin diezaioketelarik. Naziorako
interes bereziko sistema natural garrantzitsuen

tartez, eta gainera, ahalik eta orokorren, gaur erabiltzen ditugun baliagaiak eskuratzeko gaitasuna

erakusgarri diren Parke Nazionalak, Parke katego-

etorkizunean baimenduko duen kontzeptua ezarri

rian kokatuko dira.

beharko delarik, hots, Garapen Sostengatuaren

Eremu naturalen 1975.eko legean, Erreserba

kontzeptua.

Natural Zuzenduen edo IUCNko Erreserba Natura-

Oro har, ingurune-ezagumenduaren espe-

len hutsunea nabari baldin bazen, lege honek,

rientzia zuzenak gugan eremu konkretuak babes-

printzipioz Erreserba Naturalari ematen dion defini-

teko beharraren kontzientzia piztu badezake ere,

zioarekin, Erreserba Natural Integralak eta E. N.

lurralde osoari begira, inguruaren ikasketa tekni-

Zuzenduak izendatzeko posibilitatea eskeintzen

koek eta lurraldearen antolaketarako egitasmo

du.

sektorialek mugatu edo definituko dituzte babes
Dena den, ez dira ahaztu behar babespen

bereziko eremu edo eskualdeak, bertako balio

eta kontserbaziorako baliogarri izan daitezkeen

ekologiko, kultural edo ekonomikoak preserbatze-

Ehiza -legea, Mendi-legea, Lurzoru-legea, Ur-legea, beraien kategoria propioak izanik, besteak
beste, Erabilpen Publikorako Mendiak, Mendi Babestaileak, Ehiza-babeslekuak, Ehiza-erreserba
Nazionalak, eta abar.
Hala ere, kategoria-multzo honen baliogarritasuna oso zalantzazkoa da, ez bait dago egitasmo orokor eta eraginkorrik, hau da, ez bait da burutu Lurraldearen Antolaketa osorik, planifikazio
egoki eta erreala burutzeko kontserbazioaren alor
guztietan (bertoko ekosistemen preserbazioa, aisialdirako eremu babestuen sorkuntza, higadura
eta ur-sistemen –zentzu zabalean– babespena,
arrisku bizian dauden eremu natural basatietarako
proposamen aproposak, aztarnategi arkeologikoak
sistema naturalaren baitan integratu, eraikuntza
kontrol gabea, eta abar luzea).

ko, eta horrez gain, orokorrean, baliagai naturalen
hustirakuntza arrazionala ziurtatzeko.

KONTSERBAZIOAREN URRATSAK
Azken 200 urteetan, gizakiaren garapen teknologikorako ahalmena gehituz joan da, baliagai
naturalen erabilpen eta eraldaketarako gaitasuna
handitu egin delarik. Horrela, Garapenaren kon24

Ingurune fisikoaren ikasketek beharrezko informazioa eskeiniko digute lehendabizi, babespenerako proposaturik edo dagoeneko babesturiko
eremuen Baliabide Naturalen Antolaketarako Egitasmoa edo, beste kasuren batetan, zonifikazioa
planteatzeko.
Ingurune fisikoaren ikasketak bi motatakoak
dira: ikasketa deskriptiboak eta ikasketa preskriptiboak.
Ikasketa deskriptiboak era zuzenean (datu
edo kartografiaz) edo zenbait kontzeptuz baliatuz
(gaitasuna, inpaktua, kalitatea, hauskortasuna) eskualdearen ezaugarriak edo propietateak eskeiniko dizkigu.
Ikasketa preskriptiboak babespen-mailak, zonifikazio-eredua edo lurzoru-erabilpenari buruzko
gomendioak ebatziko ditu.
Adibidez: kalitatearen eta hauskortasunaren
ikasketak preskripzio murrizkorretan gauzatuko
dira, hau da, babes-maila desberdinen ezarkuntzan. Banaka, kalitatearen ikasketak, alor edo eskualde bakoitza zernolako neurritan kontserbatzea
merezi duen esango digu, eta hauskortasunak,
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bestalde, erabilpen edo ekintza horrek zein eragin

mundu artifizialaren inpaktua motela edo txikia de-

izango duen diosku. Orduan, parametro bi hauen

nean.

irakurketaz, eskaturiko babes-mailak ezar daitezkontutan harturik eginiko zonifikazioan gauzatuko

Nazioarteko zenbait erakundek (IUCN, WWF,
PNUMA, FAO eta UNESCO) landu eta proposaturiko "kontserbaziorako estrategiak", mezu argi eta

delarik.

garbia eskeintzen digu: kontserbazio kontzeptua

ke, eremuaren ezaugarri fisikoak eta helburuak

Gestionatu beharreko eremuaren tankera eta

garapen-prozesuetan barneratzeko beharra dago,

tamainua funtsezkoak dira, ekosistemaren funtzio-

horrela, prozesu horiek planteaturiko helburuak

naltasuna (autorregulazioa, gestioa) epe luzean

epe luzean garantizaturik egon daitezen, zeren,

manten dadin.

kontserbazio barik ezin egon bait daiteke garapen

Babesturiko eremu naturalen kontserbazioa

sostengaturik.

ingurugiroarekiko errespetua bultzatuko duen poli-

Gainera, baliagai naturalei loturiko herrialde

tika orokorraren harian burutzea taiuzkoa edo komenigarria izango litzateke, eta gainera, eremu ba-

txiroen beharrak ezagutuz, eta teknoiogikoki gara-

bestuen nazioarteko sarearen inguruan, horrela,
aide natural errepresentagarriak preserbaturik, eta
aldi berean, eskualde eta kontinente mailako "korredore ekologikoak" sorturik.

KONTSERBAZIOA ETA GARAPEN
SOSTENGATUA
Babesturiko eremu natural gehienak nekazaritza intentsiboz edo hiri– edo industri garapenaz
inguraturik baleude, horko ekosistemen iraunkortasuna zalantzan jar liteke. Beraz, "eremu naturalaren" definizioa baliozkoa da, aldameneko ingurua ere naturalki garatzen denean eta inguruko

pen kontrolgabea burutu dezaketen zibilizazioak
kontutan izanik, honako konklusioa eskeintzen
dute: "gizakiaren eta biosferaren arteko erlazioak
narriatzen segituko du, besteak beste, nazioarteko
orden berria lortzen ez den neurrian, ingurugiroarekiko etika berria lantzen ez den bitartean, giza
populazioak estabilizatzen ez badira eta garapen
sostengatua salbuespena izan beharrean urrezko
erregela bihurtzen ez baldin bada ".
Herrialde garatuetan eremu naturalek, gizakiak ingurunearekiko duen alienazioa arintzeko
balio badezakete ere, ekonomikoki ahulak diren
herrialdeetan, soilik kontrol demografikoak eta
herri-arteko harreman lagunkideak baimenduko
dute ingurune naturalaren preserbaziorako soluziorik, Yellowstoneko paisaia ederrak gozatuz ez
bait dago sabela betetzerik.
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Sahara, Marokko

(I.A.A.)

Gizakiak eragindako kalte asko guztiz atzeraezinak dira. Suntsitutako espezieak, edo
abeltzainen, basolarien eta abarren gehiegizko presioagatik gertatutako higadura ezin
errekupera daiteke. Saharako etniek beren burua basamortuaren kume bezala izendatzen badute ere, zenbaiten ustetan, basamortuaren guraso egokigoa litzateke.
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Dinosauru - arrasto fosilak, Errioxan

(E.A.)

Lurraren historian zehar hainbat iraungipen - prozesu bortitz gertatu dira, hala nola,
permiar garaiko trilobiteen edota kretaziar garaiko dinosauruena. Gaur egun gertatzen ari
den edo iragartzen den suntsipen -tasa, badirudi aipaturiko beste horien pareko, eta handiagoa ere, izan daitekeena. Desberdintasun bakarra dago: egungoa, gure eraginez gertatzen ari dela, azkarregia dela, eta ekidingarria beharko lukeela, baldin eta biziraungo
badugu.
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Gepardoa Maasai Maran, Kenian.

(A.E.)

Populazio baten edo batzuren suntsipenak, dagozkien ekosistemetan gerta daitezkeen desoreka edo bestelako arazoez gainera, Lurreko ondare genetikoaren galera dakar, eta honek zernolako ondoriorik izan dezakeen ez dakigu oraindik. Gepardoa, adibidez, genetikoki oso espezie homogenoa edo monotipikoa da gaur egun, antza denez
historian zehar izandako murrizketa bortitzen ondorioz. Espezie honen moldagarritasuna,
beraz, eskasa da.
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(J. E.)

Gizakiak, epe laburrera etekin maximoa eskaintzen duten nekazal sistemak ezartzearren, bere ingurunearen uniformizazioa eragiten du. Honen ondorioen artean, izurriteak
ditugu. Eta aldi berean, sistema desberdinen ezberdintasunaren galerak, ingurunea bera
ahulagoa bihurtzen du gerta daitezkeen aldaketa bortitz edota katastrofeen aurrean.
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NAFARROAKO PIRINIOTAKO PARKEA
JESUS ELOSEGI

Nafarroako parke piriniarraren historia ez da
laburra oraindik jaio ez den arren; Nafarroa luzaroan egon da ernari kume hau nola erditu ezin jakinean. Piriniotarainoko lehen hurbilketa ez zuen

zen, gainera

parkeak sortu, eski-estazio bat bertaratzeko asmoak baizik; hori abiapuntutzat hartuta hainbat projektu begiztatu dira paraje horretan, azkenekoa
Parke Naturalarena delarik. Horrek, ordea, herritarrekiko makina bat iskanbila eta eztabaida sorterazi ditu. Parkearen projektua gauzatu eta berori kudeatu aurretik, zenbait azterketa eta ikasketa
jorratu behar dira ingurune fisikoa ondo ezagutzeko.

tuen Mendiko Zuzendaritzak Larrari buruzko azterketa enkargatu zuen Larrari irtenbide bat eman asmoz, emaitza, Larran erreserba-antzeko zerbait
eratzeko posibilitatea zegoela aldarrikatzea izan
zelarik.
1984an Administrazioan agituriko aldaketak
medio, Ingurune-Zerbitzua eratu eta parkea burutzeko beharra plazaratu zen. Asmo haiek ordea,
hartantxe geratu ziren, asmo hutsetan alegia. Bi
urte beranduago, nerau partaide nintzeneko lantalde batek Erreserba Ekologikoaren Plana lantzeko
agindua hartu zuen Diputaziotik, Izabako Udalak
burututako Plan Orokorra garatuz (Ikus mapa).
Aurkitu ginen Plan Orokor hartan zehaztutako
hainbat xedapen ezin zirela legez bete: planean
onartutakoaren arabera parke bat egin behar zen,
alabaina udalek ez dute parkerik sortzeko inolako
ahalmen legalik, hori Nafarroako Gobernuari edo
Estatuari bait dagokio. Edonola ere, Erreserba
mantentzeko eta bai balizko Parkea garatzeko
arautegia proposatu zuen enkargatutako Ian harek; proposamen haiek ordea, ez ziren aintzat
hartu. Aldi berean Izabako Udaleko ordezkariak aldatu eta parkearen aurkakoak nagusitu ziren, ondorioz Udalaren kontserbazioarekiko sentsibilitatea
arras murriztuz. Urte berean, Nafarroako interes
ekologikoko guneen gaineko dibulgazio-mailako
argitarapen -serie bat eskatu zuen Gobernuak;
lehenaren titulua "Parque Natural pirenaico/LarraBelagoa" zen eta aurrerago Irati eta Bardeei buruzkoak etorri dira. Orduko gobernuaren helburua
parkearen ideia eta projektua gizarteratzea izan
zen.
1987an eta aurrekoarekin zerikusirik ez zuela,
Parlamentuak Eskualdeen Arau Urbanistikoen Legea dekretatu zuen, zeinak, akats anitz eduki
arren, azpimarratzekoak diren aspektu interesgarriak bait ditu; esate baterako, zein motatako babes-figurak egon daitezkeen zehazten da, hau da,

HISTORIA
Parkearen ibilbidearen abiapuntura heltzeko
20 urte atzera egin beharra dago. Artean, 1970ean,
Iruñeako jende-multzo batek bultzatuta Larran
eski-estazioa egiteko projektua sortu zen, beranduago Nafarroako Diputazioaren eskutan geratu
zena. Larran 12.000 eskiatzaile txertatzea pentsatuta zegoen, urbanizatuz, eski-pistak eginez, etabar. Azkenik, 1977an, projektuak Izabako udalaren
oposizioa sorterazi zuen bitartean, atzera bota zen
inguruak baldintza egokiak betetzen ez zituelako.
Era berean, ingurunearen balio naturalaz oharturik, Diputazioak bertako eremuak parke natural bilakatzeko projektua enkargatu zuen, nolanahi ere,
bertan lanean ziharduten arkitektoek Parkea Orbaizta bertaraino hedatzeko perspektiba ireki zuten lehen aldikoz. Projektu hori bertan behera geratu zen.
Aurrekoari lotuta, eski-estazioaren kontrako
oposizio garaian Izabako Udalak enkargatutako
udal barrutiaren Plan Orokorra onetsi egin zen, eta
horren arabera Belagoa, Larra eta inguruak Erreserba Ekologiko deklaratu.
1980an "Nafarroako gidaliburu paisajistiko eta
ekologikoa" argitaratu zen, bertan aurrikusi zirelarik Nafarroako babeserako guneak; horien artean
egun Piriniotako Parkea izan daitekeena aipatu

gutxi gorabehera hedadura berarekin.
Dibulgaziorako liburu harek Parkearen ideia zabaltzeko aukera eman zuen lehendabizikoz. Era

berean, artean kontserbazioko konpetentziak zi-
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ERRESERBA EKOLOGIKORAKO PLANGINTZA BEREZIA
IZABAKO PLANGINTZA OROKORRA

Osoko Erreserba, Erreserba Naturala, Gune Naturala eta Parke Naturala, azkeneko honek ez duelarik Intereseko Espazio Naturalaren izaerarik gestiopeko gunearena baizik. Lege berberorrek
zehaztu zituen Nafarroan lekututako hainbat eremu babestu:
*Osoko Erreserbak

Lizardoia: Iratin kokatua, hustiratu gabeko
pagadi/izeidia, oso kontserbazio-maila altua
duena, 67 Ha.
Aztaparreta: Larran kokatua, hustiratu gabeko pagadi/izeidia, kontserbazio-maila altukoa, 175 Ha.
Ukerdi: Larran kokatua, pinu menditarraren
baso bakandua, - 300 Ha.
*Erreserba Naturalak
- Larra: Nafarroako garrantzitsuena dena,
-

- 2000 Ha.
Mendilaz: 120 Ha.

Eremu horiek babes-figura horietan sartzeak
ez zuen zerikusirik eduki Piriniotako Parke Natura
hala ere, gune horiexen koka--larenpojktui;
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pena dela eta, arras ondo gardaina daitezke parkearen sorrera posiblearekin.
Bi urte beranduago Estatuak Espazio Naturalen eta Basa-Flora eta -Faunaren Kontserbaziorako Legea onartu zuen, parkeei begira munta
handikoa dena, eta aurreko araudiarekiko egundainoko aldaketa suposatu duena. Bertan xedatu
da espazio babestuak deklaratu aurretik Baliagai
Naturalen Antolaketa -Plana landu behar dela, eta
horixe nola egin behar den espezifikatu da era berean. Lege horretan babeserako hainbat figura plazaratu ziren, hala nola, parkeak (zehazten ez den
arren Parke Natural edo nazionalak izan daitezkeen), Erreserba Natural, Monumentu Natural eta
Paisaia Babestua. Modu berean, legeak azaltzen
du nola, salbuespen gisa, lehenik deklarazioa egin
daitekeen eta ondoren Baliagai Naturalen Antolaketa-Plana (B.N.A.P.), eta zeintzu akats dituen horrela egiteak, Parke piriniarraren kasuan zein Urkiolakoan jazo denaren antzera.
Urte berean, Ingurugiroko Zerbitzua zena Ingurugiroko Zuzendaritza Orokorra izatera pasatu

NAFARROAKO PIRINIOTAKO PARKEA

zen eta zuzendari berria inkorporatu; berorren
ikuspegia, espazio babestuak martxan jarri behar
zirela zen plan batetan barneratuz. Urrian, Pirinio-

ren bitartez bata bestea bihur bait daiteke. Egungo
egoera horixe da.

tako, Urbasako eta Bardeetako Parkeen Deklarazioaren projektua aurkeztu bazen ere, denak ez
ziren aurrera atera. Hiruetatik soilik Piriniotakoa
onetsi zen, lehentasuna horri eman bait zitzaiton.

PARKEA GIZARTEAN

Edonola, Parke bihurtzeko baldintza onenak be-

Nire eritziz, Parkea gauzatzeko lanak aurrera

tetzen zituztenak Piriniotakoa eta Urbasakoa zi-

eraman aurretik, bertako populazioaren gehiengoa

ren, eta horien artean Urbasa egoera faboraga-

edo gutxienez 50%a Parkearen ideiaren aide era-

rriagoan zegoen, bera bait zen proportzionalki
gobernuaren lur-eremu handienak zituena. Gaine-

karri beharko litzateke. Oraindik gehiago Piriniotako Parke Naturalaren kasuan, alegia, biztan-

ra artean ez zeuden gaur egun lurraldearen beste

legoaren gehiengoa parkearen aurka dagoen toki

jabeekin dauden arazo eta liskarrak. Alabaina, ai-

batetan. Parkeari loturiko edozein Ian martxan jarri

patu bezala, Piriniotako Parkeari eman zitzaion
lehentasuna, beste bi projektuak aide batetara
utziz.
Piriniotako Parke Naturalak ukituko zituen herrietako biztanleekiko elkarrizketak garai hartan
hasi ziren, ez zirelarik hasiera hartan txarrak izan.
Lehen bilera haietan projektuaren egitasmoa zein
zen eta mugak zeintzu izango ziren azaldu zitzaien, bertako ordezkari gehienek, Izabako alkateak izan ezik, ideia begi onez hartu zutelarik. Osteko lau hilabetetako barealdia etorri zen
elkarrizketei dagokienez, eta orain urte Verdi gutxi
gorabehera Piriniotako Parkearen projektuak aurrera egin zuen Parlamentura iritsi arte. Orduan,
lehen protesta eta kexak altxatu eta 1990. urtean
zehar luzatu ziren, batzu arrazoizkoak izanik, besteak, ordea, nahikoa zentzugabeak, eta horien
kausaz gobernuak projektua erretiratu egin zuen.
Egoera horrela, Ingurugiroko Zuzendaritza Orokorrak B.N.A.P.ren prestakuntza bere gain hartu
zuen, bertakoekiko negoziaketen ardura Lehendakaritza eta Administrazio Lokaleko Sailak bereganatu zuelarik; banaketa hori onerako baino txarrerako izan zela uste dut, projektu bakarraren martxa
bi dinamika hagitz diferenteetan bereizi bait zen,
batetik projektua aurrera aterako zuena eta bestetik negoziaketetara lotutakoa. Elkarrizketetan zehar bertako biztanleei kontzesio "gehiegi" egitera
heldu ziren, aldi berean protekzioaren lema hain
sendoki eutsi ez zutelarik. Horretan urtebete joan
zen; bitarte hartan ni partaide nintzeneko lantalde
batek B.N.A.P.a burutzeko agindua jaso zuen, baina berori landu beharrean, zeinak tramite burokratiko, deialdi, epe eta alegazioen epe ugari eskatzen bait ditu, Baliagai Naturalen Azterketa eraman
zen aurrera. Horrek bitarteko burokratikaok sinplifikatu egiten ditu, eta parkeak sortzeko legediak derrigortzen dituen tramiteei dagokienez, azken hori
lehena bezain baliagarria da, aldaketa txiki batzu-

aurretik gainditu egin behar da oposizio hori. Hortik
aparte, aurkeztutako arrazoiak zabaldutako esames eta zurrumurruetan oinarrituta daude maiz;
artzainek ardiak bertatik ateratzera behartuko dituztela pentsatzen dute, ehiztariek ehiza galerazi
egingo dela, eta Iratin, egurra ateratzea debekatuko delaren ideia zabaldu da. Eta guztiori negoziaketak ez zirelako ingurunearen azterketaren hegalpean burutu, azken finean, bertakoei ez zaielako
azaldu parke bat zertan datzan eta ez eskeini ere
projektuaren azterketa-lanetan euskarritutako proposamenik. Horrek intoxikazioa faboratu du. Oposizioaren beste arrazoi nagusietariko bat, parkea
ezarri daitekeeneko eskualdean bertakoak jaun
eta jabe kontsideratzen direla da; beraz, bertan
heurek agintzen dutela argudiatzen dute, heuren
lurren administrazioarekin erlazionatutako edozein
erabaki heurek hartu behar dutela, alegia.
Une honetan Parkea izango denaren administrazioa zein motatakoa izango den ez dago erabakita; zer esanik ez, ezinbesteko eta munta handiko
egitura da parkearen funtzionamendurako. Bertan
parte hartuko luketenak izendatzeko orduan bertakoekiko liskarrak etorri dira berriro ere. Eskualdea
bi administrazio-motatan antolatuta dagoenez,
hots, Udalak eta Bailaretako Juntak, bertakoen ordezkaritza bi aldeetatikoa izango litzateke, batetik
Parkeak hartzen dituen udalen ordezkaritza eta
bestetik udalek beraiek osotzen duten Bailaretako
Juntarena, dela Erronkarikoa, dela Salazarrekoa,
dela Aezkoakoa.
Bestalde, munduan zehar parke guztiek "tanteo/berreskurapen eskubidea" deritzona daukate
heuren ahalmenen artean; horren arabera, parketako jabego partikular bat beste jabe partikular bati
saldu bada, saldutako prezioan berori erosteko eskubidea du parkeko administrazioak zein gobernuak. Bertako herritarrek ez dute horrelakorik entzun nahi ere. Lehen projektuan jadanik onartuta
zegoen, tanteo/berreskurapen eskubidea ez zego33

kiola gobernuari Bailaretako Juntei baizik. Halaber,
ez zuten onetsi expropiaziorik egin zitezen. Hura
parke deklaratu ostean Gobernuak bertako eremuak expropiatzeko eskubidea eskuratuko lukeenez, salneurri merkean guztiaz desjabetuko ziela
uste zuten. Harantzago joanda, lehen projektuko
administrazio -sistemaren arabera, hasiera batetan
Parkearen Batzorde Errektorean herritakoen partaidetza ziurtatzen zen, nahiz eta erabakiak Gobernuak hartu, bera bait da inbertsioak egin beharko lituzkeena. Hala eta guztiz ere, bertakoen eta

Eskualde piriniarraren Baliagai Naturalen Azterketak 18 tekniko ditu lanean, horien artean geografo, arkitekto, injineru agronomo, biologo, perito
agrikola, botaniko etabar daudelarik. Azterketa -lan
guztien modura hainbat fase ditu honek ere, hots,
informazioa, analisia eta diagnosia, eta bai problematika ere, baldin eta eremuak parke gisa eratzeko inbertsio eta moldaketak behar baditu. Leitzarango parkea esaterako, ez litzateke Parke
Natural izanen 200 urte barru arte eta gainera interbentzio eta eraldaketa ugariren ostean. Nafa-

Gobernuaren partaidetza paritarioa izateari amore

rroako eskualde piriniarra tajuzko kontserbazio-

eman zitzaion azkenik.
Arruntki, Parke baten diseinuan, abantailak

-egoeran dagoenez, Parke Natural bilakatzeko aldaketa urri behar ditu, eta ondorioz, inguruneari

aurrikusten dira bertako biztanlegoaren garapenari
begira; berarekin batera noski, zenbait desabantail
doaz atxekituta. Azken horiek egongo zirela kontu-

ezarri behar zaizkion errestrikzioak apalagoak
izango dira. Ezinbestean, Parke Natural "dotorea"
sortzeko beharrezko izango diren errestrikzioek

tan hartuz, Gobernuak Parkearen deklarazioarekin

konpentsazio egokia eskatzen dute, nolabait

batera Garapen Sozio-ekonomikorako Plana aurkeztu zuen. Esan behar da parkeak hartuko lituz-

esanda, Nafarroako administrazioak konszientea
izan behar du hainbat milioi luzatu beharko ditue-

keen herrien sustapena bultzatzeaz gain, planak

la ingurune horren babesak exigitzen dituen erres-

hiru bailaretako gainontzeko herriena ere aurrikus-

trikzioak indemnizateko.

ten zuela; beraz, zuzenki inplikaturiko herrietatik
kanporantz hedatzen da parkearen eragin onuragarria. Bailaretan ordea, ezezko borobila eman

zaio parke-projektuari, baina, hala ere, plana
onartzeko "prest" daude.

LANDUTAKO ALORRAK

Geologia, geomorfologia eta hidrogeologiari

ZENBAIT ASPEKTU TEKNIKO

buruzko azterketak amaituta daude; ez dago ekarpen berririk, hasierako helburua orain arte eginiko
sintesia burutzea bait zen.

Lehen projektuaren garaian parkearen barnean gune urbanoak sartu behar ez zirela erabaki
zuen Gobernuak, nahiz eta herriak barnean dituzten parkeak existitzen diren. Ondoko udalbarruti
hauen lur-sailetan gauzatuko da Parkea: Luzaide,
Orreaga, Iriberri, Orbaizta, Itzaltzu, Otsagi, Uztarrotze, Garde, Izaba, Urtzainki eta Erronkari. Parkearen azalera zehazteke dago oraindik; halarik
ere, 50.000 Ha inguru dituela iragar daiteke, Gipuzkoaren azaleraren laurdena alegia.
Gaur gaurkoz (1991.07.22) dena geldirik
dago, ez dago projekturik eta legegintzaldi berriak
beste bat ekarriko du ziurrenik. Baliagai Naturalen
Azterketak martxan dirau, dokumentazio ugari maneiatu delarik; alabaina, azterketaren aurrerapena
uztailaren amaieran aurkezteko konpromezua bagenuen ere, 1990eko negu luzearen ondorioz
ezingo dira entrega-epeak bete. Nolanahi ere,
lana aurrera eramateko ideiak gutxi gorabehera
atonduta daudenez, informazioa uztailaren bukaeran-edo presentatzeko asmoa dugu. Lana bukatutakoan, negoziazioetarako oinarri izango dela espero dut.

1: 20.000 eskalan eginiko landaredi -mapa
aurkezteko konpromezua dugu, eta bai 1: 50.000
eskalako landaredi-serieen mapa. Lanerako erabili
den eskala 1: 10.000 izan da, maneiagarriagoa
bait da, eta aurretik mapa horiek existitzen zirela
aprobetxatu da. Espezie floristiko mehatxatu eta
endemikoen mapa eginda dago, bertan zenbait espezie interesgarri aipatzen dira, zeintzuak parkearen eremuan egoera egokian bait daude, arriskurik
gabe, hain zuzen. Agian, espezie horiek egoera
horretan segi dezaten ohar eta limitazio batzu jakinarazi beharko lirateke.
Lurzoruaren erabilpenen mapa, Ian handia eskatu duena eta Parkearen itxuraketan gako izango
dena, horixe aurrera eramateko paisaiaren edo lurzoruaren erabilpen oro erregistratu dira ortofotoez
baliatuz, hots, eskalako argazki aereoez. Pagadi,
larre, belardi, azken finean lur-sail bakoitzaren erabilpen espezifikoa zehaztu da, eta gainera mapa
horretan espezieak identifikatzera heldu gara. Horrekin batera, bide guztiak mapeatu eta katalogatu
dira. Lurralde baten deskribapen fisikoa eskutartean edukitzea eremu horren gestiorako erabakiak
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hartzerakoan eman beharreko lehen urratsa da,
erabakiak ezagumenduz har daitezen.
Parkearen eremuan eraikuntza guztiak katalogatu dira, bordak nagusiki; horietatik gehienak Belagoa inguruan daude, 60ren bat. Azienda oso murriztu denez eta artzainek artalde handiagoak
gobernatzen dituztenez, borda asko egoera tamalgarrian daude, erabiltzen ari diren bordak urri direlark.
Erabilpenen mapan erosioak sorteraziriko
arazoak zehaztu dira; orokorki ez dago egundainoko problemarik, baina egon badaude. Horiek
detektatu eta aztertzea inportantea da parkea
moldatu aurretik; Ian hori oso aurreratuta dago
une honetan.
Ehizaren funtzionamendua, kotoak, ehizatutako espezieak, sorterazitako diru-mugimendua
eta antolaketa posiblea tajutzeke daude; oraindik
ez dakigu zein proposamen egin parkearen eremuan ehiza erregulatzeko. Zenbait parke eta kototan ehiza baliagai ekonomiko nagusietako bat da;
kasu honetan, ordea, ez dirudi bertakoek horrelakorik nahi dutenik. Espezie zinegetikoak, basurdea, oreina eta usoa dira batez ere.
Arrantzarako kotorik ez dago, ez bait du ehizak bezainbesteko inportantzia.
Basoaren hustiraketa dela eta, bertako pagadiak Euskal Herriko onenak direla esan daiteke. Ez
dugu egundaino neurtu arboladiek okupatzen duten superfiziea, baina estima daiteke parkearen
azaleraren erdia okupatuko dutela. Basoak pagadi,
pagadi/izeidi eta pinadi gorriak dira batikbat. Azterketak aditzera eman duenez, antolaturiko menditako basoak egokiro hustiratuta daude orokorki; bide
horretatik aldaketa txikiak jorratzeko proposamenak egongo dira. Iratiko basoen egoera ez da garai batetakoa bezalakoa; egun zuhaitz askoz gazteagoak daude bertan; halarik ere, erreserbetatik
kanpo orain 60 urte egurrik atera gabekoa den Kakoilako arroilaren antzeko kasuak daude. Gune
horiek identifikatu ostean, ziurrenik, gune horien
etorkizuneko hustiraketaren erregulazioaren bidetik joango dira gure proposamenok. Oro har, egur-erauzketak orain burutzen diren bezalakoak izan
beharko dira, hots, bakanketa suzesiboa izeneko
sistema bidezkoak, edo oso aldaketa txikiz lagundurik. Lotu beharko genioke alor honi. Irati inguruan sortutako mitoak aurreregi egin duela, lehenik
eta behin adierazi beharra dago Irati ez dela libratu
gizakiaren eraginaz, bertan basogintzak indar handia eduki du azken 150 urtetan. Iratiko basoa hustiratuta egon da eta horrela jarraitzen du, bertan
ola ugari eraiki eta antropizatu samar dagoelarik,
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lehen orain baino gehixeago. Ez da beraz oihan integro baten adibidea, ez eta gutxiago ere.
Abeltzaintzari dagokionez, azienden tamainua
neurtu da, artzainak identifikatu, eta egin beharreko proposamenak nahikoa aurreratuta daude. Ez
dirudi gaizki antolatuta dagoenik. Abeltzaintza
asko murriztu da azken urteotan eta mapa zaharrak gaurkotuekin konparatuz basoaren hedapena behatu ahal da. Horri lotuta, zenbait tokitan larre/baso proportzionalitatea inbertitu egin da.
Eginiko egoeraren deskribapenak oinarria ematen
digu azienden kopuru, banaketa eta hustirapen-eremuen gainean proposamenak egiteko eta auziak eta higadura-arazoak estimatzeko.
Laborantzatik jaso mozkinak estimatu dira, indemnizazioak egin beharko balira, zenbat ordaindu jakiteko.
Inbentario arkeologikoa burutu da, aurkikuntza
berezirik egin ez den arren; dolmenak, kromletxak,
zenbait gotorleku agertu dira batik bat mendebaldera. Inbentario hori ezinbesteko informazioa da
monumentu horiek babesteko, eta jendearentzako
ibilbideak diseinatzeko orduan mugarri garrantzitsu.
Klimatologia, datu gutxitatik etorri behar izan
duen lana da.
Ipar-eskiko hainbat pista daude Larran. Berorien erabilpen -maila, kokapena eta naturarekiko interbentzioa bezalako aspektuak aztertu dira. Biharko parkearen erronka handienetako bat eskiaren
hustiraketa naturaren kontserbazioarekin uztartzea
izango da.

GALDE-ERANTZUNAK
–Horrelako parke bat egitean nola bidera daiteke publikoa?
–Turismoari begira gaur egun egin daitekeen
gauzarik probetxagarriena antolatzea da, hau da,
batez ere kanpin askea kontrolatu, eta bertakoentzat onuragarria izan dadin bideratu. Hori gauzatzeko bertakoek turismo antolatua eskeini behar lukete, turistak ordaintzeko prest leudekeen zerbitzuak
emanez. Aldi berean, horrek turismoa emendatuko
balu ere, kontserbazioaren gainean arretatsuago
ibiltzea suposa dezake. Azpiegitura eta eskeintza
turistikoa herri guztietan gauzatu beharko litzateke;
dena dela mamitu gabeko ideiak dira horiek.
–Nola antolatu beharko litzateke jende-sarrera?
–Parkearen sorrera ostean, pistak eta sarrera
asfaltatuak kontrolatu egin beharko lirateke. Nire
ustez, gehien bat pistak profesionalen ibilgailuei

ireki behar zaizkie soilik, hala nola basolari, laborari, ganaduzale, ikerlari eta horrelakoei. Mendizale,
mendiko bizikletazale, zaldi eta antzekoei bidea

ko dituela ez dirudi. Gainera, nire hasierako ustearen kontra, gaseoduktuarekin batera ez doa alboko

moztu gabe, beti ere eremu batzu sustatuz eta

pista bat, eta pista bakarrak bertaratzekoak izango
omen dira, puntualak. Gaseoduktuaren lanen os-

beste batzu gehiago murriztuz.

tean errestaurazio-lanetan indar handia ipiniz gero

–Larraineko gaseoduktuak nola eragiten du

kalteak minimoetara eraman daitezkeela uste dut.

Parke-projektua?

Alabaina, zalantza handiak ditut Europako beste

–Gaseoduktuaren projektua ez dut oraindik
begiztatu; hala ere, gaseoduktuak baso asko ukitu-

alderditan bezala amaituko ote diren gaseoduktuaren lanak. Ez da atsegin zaidan ideia.
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(A.E.)

Ura garrantzi handieneko baliagaia da biziari dagokionean, eta beraz, elementu honen ziklo eta bideak ardura handienaz zaindu beharko lirateke. Oraintsu arte baliagai
agortezintzat jo dugun arren, aurrerantzean hainbat neke eta ahalegin burutu beharko
dira hain derrigorrezkoa dugun elementua eskuragarri gerta dakigun.
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(J.R.A.)
Progresoaren izenean, eta gehienetan utzikeriagatik, edota neurri zuzentzaileen gastuak ez ordaintzearren, nekazal eremuetan ura gehiegizko elementu mineralez usteltzerarte ongarritzen dugu, hirietan hondakin-urez zikintzen dugu, eta eskualde industrialetan
inon diren substantzia toxikoak isurtzen ditugu. Ibaiek gaitasun autodepuratzaile eta garbitzaile handia dute, baina kasu gehienetan gaitasun hori erabat gaindituta egoten da
gure kutsadura - mailagatik. Horrez gain, ibaiak kanaleztatzen ditugu, eta ibai - ertzeko Iandare - komunitateak, autodepuraketa prozesuan garrantzi nabarmena dutenak, ezabatu.
Gure ibai asko bizirik gabeko estolderia kirastun bilakatu zaizkigu.
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(A.A.)

Euskal Herriak sekulako aldaketak jasan ditu azken hamarkadetan. Industrializazio
bortitzarekin batera populazioaren hazkunde azkarra gertatu da; basogintzan eta nekazaritza extentsiboan burututako aldaketek ere izan dute eraginik. Guzti honen ondorioz,
gainontzeko herrietan beha daitezkeen arazo gehienak, nabarmenak. eta zenbait kasutan larriak ere, ba dira berton. Azken urteotan, baserriaren krisia dela eta, arazo hauetariko asko larriagotu egin dira. Galdurikoa ez da soil- soilik paisaia ederrez gozatzeko aukera, baizik eta, gure bizitza - kalitatea bera azken batez.
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(A.A.)
Egun, "Lehen mundua" izenaz ezagun diren herrialde industrializatuetan ez da benetako ingurune naturalik, bazter gehienek eraldaketa handiak jasan bait dituzte mendetan
zehar. Gaur hain "natural eta osasuntsutzat" jotzen ditugun baso gehienek ez bide dute
zerikusirik jatorrizko oihanekin. Argazkian ageri den Irabiako urtegia mende honetakoa
da, inguruko basoa bezala.
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IBAIEN ERREGENERAZIOA
XABIER IRIBAR

URAREN ZIKLOA ETA HIDROGRAFIA

Ur eta Iur-azalean eta landareen hostoetan
gertatzen den lurrinketa eta transpirazioa dela eta,

Eguzkiaren berotasunez itsas azaleko urak lurrindu egiten dira eta haize garraiatzailea hoztearekin batera kondentsatu eta lurrera jauzi, ibaietara
bilduaz. Hauek, grabitatearen indarrez itsasorantz
itzuliko dira, indar tektoniko eta uraren higaduraz
eratutako menditarteko haranetan barrena.
Euskal lurraldea ekialdetik mendebaldera
doan mendi-katea batez zeharkatuta dago. Piriniotako azken mendiak, Andia, Ori, Saioa eta abar
Aralar-Aizkorri, Gorbeia eta Urduña mendiekin jarraitu eta kantauriarrekin elkartuaz.
Ipar-aldera gelditzen den lurralde maldatsuan
ibai motz eta azkarrak doaz Kantauri itsasora; horien artean: Nerbioi-Ibaizabal, Deba, Urola, Oria,
Urumea, Bidasoa, Nivelle, eta Atturriren adarrak
diren Gave, Bidouze eta Errobi. Hego-aldeko malda arinagoetan ibai luzeago eta astirosoagoak
doaz Ebro ibai nagusira: Baia, Zadorra, Ega, Arga
eta Aragoe aipagarrienak.

UR -BALIAGAIAK
Euskal Herriko ur-baliagaiak, ipar-mendebaldetik datozen lainoek aipatutako ipar maldekin
topo egin ondoren sortzen dira, urtean 1.500 mm
gaindituaz. Hego-aldean, aldiz, ez dira 1000 mmtara iristen. Mendebaldetik ekialdera gehitzearen
joera ere nabaritzen da Gorbeia inguruko 2.000
mm-etatik Bianditzeko 3.000 mm-etara.
Honen ondorioz lurralde bakoitzeko ibaiek km
karratu bakoitzeko ur-emari desberdinak dituzte,
adibidez:
Bidasoa eta Urumea: 40 lis km2
Oria:
30 "
Urola, Deba, Ibaizabal: 25 "
Nerbioi eta Kadagua: 20 "
Baia, Zadorra, Ega:
15 "
Datu hauek ez dira oso zehatzak, izan ere, ur-emari batzuren neurrian ez da jaso hiri nagusietarako hornidura.

ur-lasterren kopurua euritearenaren zati bat da.
Ipar-arroan %70a, hego-arroan %50a inguru eta
Errioxan %30aren azpitik, lurraldeen arteko desberdintasuna areagotuz. Dena dela, batazbeste,
Europako inguru euritsuenetakoan bizi gara, eta
adibide bezala, Frantzia eta Belgikako lautadetan
ez dira iristen 1.500 mm -tara urtean.
Gehien bat lur-azal eta ibaietan barrena berehala itsasoratzen bada ere, euriaren parte txiki bat
lur-geruzatan iragazten da lur azpiko ur-multzoak
osatuaz, eta hauek, iturrien bidez edo zuzenean
ibaietara gainezten dira, garai idorrean ur-emari
urria mentenduaz, ur-emari arruntaren %10aren
ingurukoa. Kantauri arroan lur azpiko uren ur-emaria txikia da, ur-lasterren %10a bakarrik, baina
Ebro eta Duero arro lauagoetan %25era iristen da.
Gipuzkoa eta Bizkaiak duten biztanle eta Iantegi-dentsitate handiko lurraldeetan haran asko
estali dira azalera asfaltatuaz, euriaren lurperatze-bideak galeraziaz eta saneamendu-tutuez zuzenenan ibairatuaz, era honetan uholdeak eta sikateak areagotuz. Hori eta egunetik egunera handiagotzen diren segurtasun-neurriak direla eta,
ubideen ahalmena handitu nahi izan da, zuzenketa, ormaratze eta zabaltzearen bidez, uholdearen
joana oztopatuko duen meandro, ur-salto, putzu-zulo eta bazter-landarediak kenduaz. Joera horren ondorioz, ibaiak, idorte-garaian ubide ormaratsu batean doazen ur-arrasto estu batzutara mugatzeko arriskuan gaude.
Ur-baliagai hauek ahal ditugun egokien erabiltzeko 1985.8.2an argitaratu zen gaur egun dagokigun Uraren Lege berria, eta besteen artean
zera dio:
Ura, lur-azalean eta lur azpian doan gai mugatu eta baterakorra da. Behar ainako kantitate eta
kalitatean eskaini beharreko ongarri publikoa.
Edonork erabjl dezake edateko edo bainatzeko, baina, ezinbestekoa da kontzesio administratiboa erabilpen pribatuetara desbideratzeko.
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Erabilpen desberdinen arteko oreka mantentzearren eta beren ondorioz ingurunea ez hondatzearren, plan hidrologikoak hedatuko dira, eta, besterik ez dioten bitartean, erabilpen nagusiago batek
bestea murriz dezake, sailkapen honen arabera:
Hiri-hornidura
Ureztatze eta nekazaritza
Hidroelektrika
Baste lantegietarako
Akuikultura
Laketgarri
Nabigazio eta beste

Biztanleriaren %80a inguru, urtegietako urez
baliatzen da eta gainontzekoa iturri eta errekatxoetati k.
Handi eta txikien artean 450 bat Hm 3 osatzen
dute, Aragoeko mugan dugun Yesa urtegiak duen
470 Hm3 baino gutxiago. Espainiako urtegiek, 25
aldiz zabalago den lurraldean 100 aldiz edukiera
gehiago dute, 45. 000 Hm 3 osotuaz.
Berezko ur-biltegiak ere baditugu lur azpian.
Handienak, kararrizko mendi-multzoen barneetan,
urak berak higaduraz eginiko zirrizto, zulo eta aintzirek osatzen dutenak. Gehienak Nafarroan dira,
eta hona beren ezaugarriak:

UR-HORNIDURA

UREDERRA

Urbasan

ARTETA

Andimendin 3200

RIEZU

Andimendin 2250

IRIBAS

Aralarren

2640

HAITZARRETA Aralarren

1000

a) Hiriak:
Nahiz eta lurralde euritsuan bizi, biztanle-dentsitate handieneko ingurunetan ur-eskasia nabarmenduz joan da, batez ere, garbitasun handiagoaren menpe, lehenago egunean 100 litro baino
ur gutxiagoz baliatzen zen pertsona bakoitzak gaur
ia 300 litro ur erabiltzen bait ditu. Bizkaiak, 1.2 milioi biztanle eta 2200 km 2 rekin ia Europako herri
itoenek ainako dentsitatea du eta Bilboko milioi inguru hiritarrek egunero 300.000 m 3 ur behar dute,
hau da, 3.5 m3 segundo bakoitzeko.
Gure ibaietako edozeinek darama urtean zehar bere amaieran batazbeste aipatutako ur-emari
hori. Adibidez, Nerbioiak 11.6 eta Ibaizabalek 12.6
m3/s. Baina, uda eta udazkeneko agorraldian, ur-emari hau 10 aldiz gutxitzen da eta bi ibai hauek,
elkartuta ere ez lukete aseko behar hori. Bestalde,
beren ura, jasan duen kutsadura dela eta, depuratu zaila da edangai izateko. Horrela bada, ur zikinak isurtzeari utzi bitartean, ur-emari askoz txikiagoko ibaiadar, erreka eta iturrietara jo da ur bila,
eta ondorioz, ur-erregulazioa izan da irtenbide nagusia, negu eta udaberriko ur-kopuru handiak urtegietan agorraldietarako gordeaz.
Hona hemen Euskal Herriko urtegi nagusien
edukierak eta hornitzen dituzten hiriak:
ULIBARRI 139 Hm3 Gasteiz eta Bilbo
ALLOZ
84
Hidroelektrikarako
URRUNAGA 68
Gasteiz eta Bilbo
AÑARBE
44
Donostia
ORDUNTE 22
Bilbo
21
EUGI
Iruinea
IRABIA
13
Hidroelektrikarako
IBAI-EDER 10
Urola-Kosta
URKULU
10
Deba Garaia
SANANTON 9
Irun-Hondarribia
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45001/s urtean

Urbasako biltegia eta Andiakoa 70 et 150
Hm3-tan baloratu dira.
b) Hidroelektrikak:
Urtegietako ur-jauziak energia hidroelektrikoaren iturri bihurtu dira, ibai guzietan dauden presatakoak bezala. Aspaldidanik, jauzi hauek errota
eta oletarako ziren eta hauek desagertu ahala
ehundaka hidroelektrika txiki hedatu ziren lantegi
eta herrietako argindarra lortzeko. Petrolio eta ikatzaren energiaren garapenak eta elektrika-enpresa
handiak sortzeak zentral txiki hauek uztea ekarri
zuen, baina energi krisiaren ondorioz eta turbina
egokien ahalmenaz, 80en hamarkadan hidroelektrika txiki gehienak berreskuratzen joan dira.
1984an Hego Euskal Herrian 60*10**3 Kw
zeuden ezarrita 200*10**6 KwH etekinarekin, eta
urte berean Espainian 14200*10**3 Kw (237 aldiz
gehiago), indar termikoa 18700*10**3 eta nuklearra 5000*10**3 Kw zirelarik.
Beste ekintzak, bai arrainen eta krustazeoen
hazkundegiak, bai papelera eta beste industrigintzak, eta nekazaritzak, presa handirik egin gabe
zuzenki hartzen dute ura ibai eta erreketatik, erabili aurrez depuratuta edo depuratu gabe.

IBAIEN IZAERA
Aipatutako Uraren Legeak dioenez, lur azpiko
eta lur gaineko urak publikoak dira, eta ubideak
ere bai, uholde arruntak iristen direneko ertzeraino. Gainera, ertz horretatik 5 m haratzagoko zerbitzu publikorako lur-zirrinda mantendu behar da,

IBAIEN ERREGENERAZIOA

behaketa, arrantza eta salbamenduetarako, bertan
eraikuntzak debekatuaz. Inguru publiko honek

ARRAINAK

ibaietako ekosistema nahikoa ongi jasotzen du,

Ur-korronteak iturburutik itsasorako bidean al-

ohizko ur-korrenteaz gain, uholdeetan estaltzen di-

datzen diren heinean arrain espezie desberdinak

ren bazter-putzu, ur-geldi eta landarediak bereganatuaz.

aurkitzen ditugu haietan. Malda handi eta baso artean doazen ur mehe eta hotzetan amuarrainak

Ibaiaren ezaugarri nagusia, uraren korrontea
da, hots, garraio-ahalmena da, eta etengabeko iragate horretara moldatzen dira bertako bizidunak.

(Salmo trutta fario) dira ugarien, eskailu (Phoxinus
phoxinus) eta xerbuekin (Noemacheilus barbatulus) batera biziaz. Beherago, ur lasaiago, zabala-

Ibaiak arroko harkaitz eta lurreko gaiez osatzen

go, epelago eta gaziagoetan, ziprinidoak dira na-

ditu uraren berezitasun kimikoak eta inguruko Ian-

gusi, loina

da eta maldetatik barneratzen zaizkio orri eta Ian-

(Chondrostoma toxostoma) eta barboa
(Barbus meridionalis) batez ere.

dare eta animalien hondakinak, bertako bizi-mul-

Era horretara Kantauri arroko itsasadarreko ur

tzoaren janari-iturri. Ibai-amaierako meandroetan,
korrontearen bazterreko ur geldietan, uharka edo
presetan eta urtegietan, garrantzizkoa da baita
ere, fitoplanktonaren etekina eta landare sustraidunena, elikadura-sarea mantenduko duen gai organikoen sortzaile bezala.

gazi-gezatara iritsiz, bertan ugarienak korkoi edo
lazuna (Lisa sp.) eta platuxak (Platychtis flexus) ditugu. Halaber, Ebron baditugu ingurune zabal eta
sakonagoak, landarejale diren karpa (Cyprinus
carpio), eta tenka (Tinca tinca) ugarirekin.
Bereziak dira ibai eta itsasoan zehar migrazio
luzeak burutzen dituzten espezie bi. Angira (Anguilla
anguilla) ibaian bizi eta heldutakoan Sargazos
itsasora doa ugaltzera, handik, South Stream korrontearen bidez, 2-3 urte barru bere larbak berriz ere
gure kostaldera itzuliaz. Larbak angula bihurtu eta
negu aidera ibaian gora jotzen dute bizileku egokiaren bila, aingira-itxura hartuaz. Izokina (Salmo salar)
aldiz, itsasoan bizi eta neguan ibaira igoten da erruketa-tokietara. Jaio ondoren beheranzko joera du,
eta urte bi barru itsasoan barneratzen dira, pare bat
urtera, heldutakoan berriz ere ibai berera itzultzeko.
Azkenik aipatu beharra dago, arrain-haztegietan erabiltzen den ortzadar-amuarraina (Salmo
gairdnen), berez amerikarra, bertako espeziea baino hobeto hazten dela. Amuarrain haztegian hektarea bakoitzean 300 Tm arrainekin, urtean 300 Tm
etekin lortzen baldin bada, ibaian, espezie denak
batuta lortzen den biomasa 50-500 kg/Ha bitartekoa da, eta etekinaren berdintsua, beti, ur gogorretan edo ibai-amaieratan, ur mehe edo azidoetan
edo ibai-sorreratan baino gehiago. Zoruko makroornogabeen biomasa eta etekina ere arrainenaren
berdintsua da.
Guzti hori kontutan izanik, urtegiek, gehitutako
ur-azaleraren arabera ugaritzen dute bertako bizitza, eta, adibide bezala, Urkulu urtegiak 54 hektarearekin, berak bakarrik Deba ibaia osoak haina
azalera du.

Zoruan jalkindutako hondakinak deseginaz
bizi dira bakterio -multzoak, uretara N eta P dituen
gai mineralak eta airera CO 2 , CH 4 , N 2 eta SH 2 gasak askatuaz. Bakterioz eta jalkindutako hondakinez edo urak daramatzanak araztuaz elikatzen
dira milimetro batetara iristen ez diren eta mikroskopioaz behatu beharreko paramezio, bortizela eta
beste bizidun unizelularrak. Baita ere errotiferoak,
nematodoak, anelidoak, moluskuak, eta kironomido eta simulidoen larbak. Plekoptero eta odonatuen larbak eta izainak, aurrekoez baliatu eta arrainen janari dira, azken hauek ere ibai bazterreko
suge, arratoi, igaraba, martin arrantzale eta hegaztien elikagai izanik (1.irudia).
Ibaietako bizidun ugarienak intsektuak dira,
berauek larba -egoeran agerturik. Udaberria arte
handituz doaz, azkenik, metamorfosi bidez, uretatik irteten diren intsektu hegadun bihurtuaz. Hauek
egun gutxitara ernaldu eta berriz ere uretan erruten dituzte arrautzak bizi-zikloa errepikatuaz.
Aipatu beharrekoa da erreka -karramarroa
(Austropotamobius pallipes), uretan jausten diren
hondakin-puska handien jale gautiarra, duela 20
bat urte arte erreka garbietako edozein harriren
azpian agertzen zela. Amerikatik ekarritako erreka-karramarro gorriak zekarren gaisotasunak (Aphanomicex astacr) eragindako izurriteaz ia desagertu
zitzaigun, iturburuetako erreka garbietara mugatuaz, mende honetan zehar Europa osoan gertatu
zen bezala. Bertako espeziea ugarituz gero izurritea errepika daitekeenez, bere eginkizuna betetzeko antzekoen den eta gaisotasuna gainditu duen
australiar karramarroa zabaldu nahi da gure ibaietan.

IBAIEN ESTRES NAGUSIAK
Aipatu denez uraren inguru publikoa da; bertako ekosistemaren berezitasunak eta ibaien gaur45

ko egoera kontutan izanik, zehaztu egin daiteke
zeintzu diren haren estres nagusiak.
a) Kutsadura.
Ur-kutsadura, legeak dioenez, bere erabilkortasuna eta izaera ekologikoa ahaltzen duen kalitatea kaltetuko duten gaiak isurtzea da uraren kasuan.
Edozein herri edo lantegiren inguruan ikus
daitezke ibai- eta erreka-bazterretan ur zikina darien hodi eta zuloak. Oraindik gutxi dira Euskal Herrian ezarritako depuradorak, eta ibaien kutsadura
biztanle- eta lantegi-dentsitateari lotuta dago. Horregatik dugu Bidasoa ibai garbienetakoa. Urumea
ere garbi xamar dago, Hernanitik Donostiara bitarteko ur zikin gehienak zuzenean itsasoratzen direnez gero. Era berean, biztanle asko gabeko Urola
behean ikus daitezke barbo galantak eta loinak,
amuarrain bat edo besterekin. Oria oso kutsatuta
dago, baina Leizaranekin batu ondoren eta Orio bitartean arrain bakarrek bizi ahal dute. Kutsadura
bortitzena Deba, Nerbioi, Ibaizabal eta Kadaguak

b) Ur-desbideraketa eta ur-emarien murrizpenak.
Hiri-hornidurarako eta hidroelektriketarako
eginiko presa eta kanalek, berez ibaian joan behar
luketen ur-emari handiak desbideratzen dituzte,
ehundaka metro edo kilometro batzu beherago askatuaz. Horrela, idortean leku askotan ur-korronterik ez da gelditzen presa horien behean, eta korrontea dagoenean ere ezin dute inola arrainek
presaren goi-aldeko uretara iragan. Kontutan izanik ibai askoren luzera osoan hidroelektrika baten
jauziaren hondoraino iristen dela hurrengoaren
presaren ur geldia, izugarria da hauen eragina
arrain eta beste izakien bizilekua murrizten eta beren migrazioa galerazten.
Gertatu ohi da errekako ur guztia nahikoa ez
izatea hidroelektrikako turbinak lanean jarrai ahal
izateko, eta hauek noizbehinka ihardutea, aldi horietan presako ura jeitsi araziz, nahiz eta legeak
Ian egiteko modu hau galerazita eduki.
c) Ubideen zuzenketak.

dute, nahiz eta azken bi hauetan Durangoko depu-

Kantauri arroko inguru menditsuan haran es-

radoraren bidez eta papelera batekoenaz zerbait

tuak ditugu eta biztanle eta lantegi ugari, edozer

arindua izan.

eginkizunetarako ibai inguruko lur lauen egarri ezin

1-lego aldean berriz, inguru kutsatuenak, Gasteiz ondoko Zadorran eta Iruinea ondoko Argan
aurkitzen dira. Nahiz eta Gasteizko 200.000 biztanle eta lantegien ur zikin gehienak Crispijanako
depuradoran garbituak izan; honen errendimendua
mugatua da eta %90a garbituta ere, gelditzen den
%10ak nahikoa eragina du ibaiaren kalitate-aldaketa nabarmentzeko. Iruinean, bestalde, depuradora amaitu gabea izanik, lehen tratamendua eta
lohiarena bakarrik dago martxan.
Aipaturikoez beste, eraikitzen ari den Galindoko depuradoran jasaten dute lehen tratamendua
Bilboko zati nagusi batetako ur zikinek. Herri handienen artean Gernikak ere badu bere depuradora,
eta Azkoitia-Azpeitiakoa ia amaitu dute, eta beste
herri txikiago gutxienetan ere eraikita edo eraikitzen
dihardute. Euskal Heriko Iparraldean, aldiz, ur zikin
gehienak depuratzen dira, eta bertako ibaietan izokina agertzen da, Bidasoan bezala (2.irudia).
Lantegien ur zikinen depurazioa aurreratuagoa doa eta iharduera horretan segitzen dute kutsadura-arazo gehien sortu duten papelera eta dekapatu-galbanizatu lantegiek. Egoera larriena,
depuradoraren balioa lantegia berarena haina
izango den enpresa txikietan gertatzen da, irtenbide egokiena errekonbertsioa izanik. Lehen ugari
eta kutsatzaileak ziren ehungintza lantegietatik
hiru bat gelditzen dira Deba arroan.
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asea izanik. Horren eraginez herriak ibaira zintzilika egin izan dira, Elgoibar bezala, edota erreka
bera estalita, Eibarren kasuan. Oraindik hurbil ditugu 1983ko abuztuan eta 1988ko uztailean gertatutako uholde bortitzak eta haien ondorio larriak, eta
segurtasun-neurriak handitu nahiean, helburu bezala ubideen gutxienezko edukiera 100 urtetik
behin gerta daitekeen uholde handiena bideratzeko hainakoa izatea erabaki da, eta ibaien alboak
ez inundatzearren, ubideko irla, zuhaitz eta beste
oztopo kendu eta uraren abiadura galeraziko duen
meandro eta angeluak zuzentzea erabaki da.
Era horretan ibaiaren ur-emari arrunta ormaz
edo malda handiko harripilaz inguratutako ubide
zabal eta zuzen batetan galdutako ur-zirrizta batetara mugatzeko arriskuan dago, berezko ibaiaren
inolako antzik gabeko eta ohizko bizidunentzat inguru arrotz bihurturik. Horren adibide gero eta ugariago dago ibai nagusien ardatzetan, eta kutsaduraren aurka dirua gastatzeak zentzu asko galtzen
du ibaiaren inguru fisikoa zaintzen ez badugu.

ERREGENERAZIOAREN HELBURU ETA
ESTRATEGIAK
Arlo honi dagokionez emandako pauso handienak uraren kalitateari buruzkoak izan dira. Alde

IBAIEN ERREGENERAZIOA

batetik, 1988.7.29ko Araudian zehaztu da, urak
izan behar duen gutxieneko kalitatea erabili ahal

duen baino emari handiagoa askatzeko hainakoa
da. Hidroelektrika berriei ere honako baldintzak es-

izateko. Ondoko taulan parametro adierazgarrienen kontzentrazioak jaso dira, bainurako (2), arrain

katzen zaizkie:
– Presa eta zentralera doan kanalaren hasie-

ziprinidoentzako (3), salmonidoentzako (3), eta,

ra bitartean, eta zentraletik irteten den kanal

arazketa eta desinfekzio bidez edangai izateko (1):

eta ibai bitartean arrainek ez iragateko moduko errejadurak.

(1)

(2)

(3)

(4)

– Presa azpi -aldetik goi-aldera iragateko

Esegitako partikulak mg/I
Nitratoak NO 3 "

25
50

–
–

25
–

25
–

arrainentzako eskala egokiak.
– Presaren ondoren eta eskalatik iraganaz

Amonioa NH4 "
DB05 mg/I 02

–

–
3

1

1

zerbitzu-emari bat. Hau, puntu horretan ba-

3

6

tazbeste izaten den emariaren 10etik 1 era

gorotzetako koliak/100 ml 20 2000 –

–

mugatzen da, Fraintziako legediari jarrai-

—

tuaz. Baina handiago izan behar luke izokiLegeak dioenez, Plan Hidrologikoak hautatuko du ibai bakoitzean zein erabilpen eta beraz zein
kalitate lortuko den. Plan hori argitaratu bitartean,
eta, ur-hornidura gehien bat ibai-sorreretatik lortzen denez, arrainen beharrak erabiltzen dira erizpide bezala.
Ur zikinen isurketa guztiei baimen administratiboa eskatzen zaie, berarekin batera kalitate eta
kantitatearen araberako kanon edo zerga bat, eta
gutxieneko depurazio bat lortzeko epea ezarriaz.
C.E.E.ko 1991.5.21eko direktibak dioenez 2000.
urtearen amaierarako 15000 biztanletik goragoko
herrien isurkinek bigarren mailako depurazioa jasan beharko dute, eta 2005. urtearen amaierarako
2000tik 15000ra biztanle dituztenek.
Plan Hidrologikoak, ur-kopuruaren edukin eta
beharren inbentarioa egingo du, ibaian urtean zehar mantendu beharreko ur-emaria zehaztuaz.
Gaur egun eraikitzen diren urtegi batzuren handitasuna, horniduraz beste, sikatean ibaiak berez

na bezalako arrainen migrazio -garaietan.
Oraindik zehaztu gabe dago baldintza hauek
nolaz betearazi lehendik lanean ziharduten hidroelektrikei.
Legeak ez du zehazten bere muga bezala
uraren inguru publikoaren izaera, eta bai Administrazioak, bai erakunde pribatuek, inundazioen aurkako lanetan edota ibai inguruko eraikuntzen lurzorua antolatzean ohizkoa da berez landare,
zuhaitz eta lurrez osatutako ibai-bazterra, hormigoiez edo harriz ordezkatzea. Dena dela, eskoilerak du kalte gutxiena, bere zirriztoetan landare eta
arrainentzat lekuak bait ditu.
Joera hau dela eta ibai nagusien ardatzetan
urtetik urtera abiada handiz an dira desagertzen
betirako, zainduz gero edozein izaki eta pertsonentzat laketgarri daitezkeen inguru landaretsu
aberats horiek, eta premiazkoak dira babesteko
egitasmoak eta programak.
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1.Irudia. Ur lasterretako biozenosia: (1) Phoxinus phoxinus 10 cm.; (2) Chondrostoma toxostoma Loina 22 cm;
(3) Cyclopidae; (4) Diatomeoa; (5) eta (16) arrainen arrautza eta larbak; (6) Salmo trutta fario
Amuarraina 25 cm; (7) Simulidae; (8) Chara sp. 100 cm; (9) Plekopteroa; (10) Hydropsiche sp; (11)
Limnephilidae; (12) Ecdyonurus sp; (13) Baetis sp; (14) Gammaridae; (15) Hidrokaridoa; (17) Chironomidae; (18) Anguilla anguilla; (19) Ancylus fluviatilis; (20) Tubificidae (21) Austropotamobius
pallipes.
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(A.E.)

Aurrerapen teknologikoak garraiobide sistemen garrantzia azpimarratu du. Gero eta
komunikabide zabalagoak ezartzen dira, paisaia nabarmenki eraldaturik. Gainera, sarritan gaindiezinezko mugak edo tranpa hilkorrak dira hainbat ugaztun, narrasti eta anfibiorentzako, eta berauen bizi - eremuak zatituta geratzen dira. Espezie ugariren hilkortasun-faktore garrantzitsuen bilakatu dira errepideak.
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Namche Bazar, Nepalen

(K.Z.)

Azken urteotako aldaketa-kateak, eragina izan du gugan ere. Gure bizimodua guztiz eraldatu da, eta gaur egun planteiatzen hasia da dibertsitate kulturalaren kontserbazio- premia. Mundua menperatzen duen kultura eta bizimodua da zabaltzen ari dena,
herri guztiek uniformizazio-joera nabaria dutelarik. Lekuan lekuko bizimoduak eta lekuan lekuko kulturak ere galtzear daude. Honek, zalantzarik gabe, gizartearen txirotzea
ekarriko du.
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Maasai Mara National Park, Kenian

(A. E.)

Gure ikuspuntutik, ba dirudi azken mendeetan izugarrizko aurrerapausoak eman direna. Gauzak ez dira horren argiak, ordea, mundu -mailatik begiratuta. Goseak hiltzen
duen jende-kopurua ez da murriztu, eta katastrofe naturalen ondorioz gertatutakoa areagotu egin da. Herrialde batzuren nolabaiteko ongizate eta berdintasuna beste batzuren
hustiraketa basatia eta desberdintasunean oinarrituta dago. Ipar/Hego kontrastea areagotuz doa, eta hau murriztu arte ezin izanen dira konpondu ingurugiro-arazoak.
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(J.R.A.)

Nolakoak dira aipatutakoek gizakiari ezartzen dizkioten arriskuak? Erantzuna ez da
batere erraza. Baikorrenen ustetan, gaitasun teknologikoaren emendioak teknologia horrek sorturiko arazoak konpon ditzake. Zentzu honetan, ziurtasun -eremuaren barnean
egongo ginateke oraindik. Nazioarteko mailan dagoen kezkak, ordea, ez du ikuspuntu
hori indartzen. Rio'92 bezalako bilerek zer pentsatu ugari ematen dute.
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BALIAGAI BERRIZTEZINEN ERABILPENAREN
GAINEKO HAUSNARKETA
IÑAKI ANTIGUEDAD AUZMENDI

SARRERA LUZE GISA

besteko natur baliagaien arrazoizko erabilpenaz
hausnarketa serio bezain sakona egitea ez al da,

Gaurko gizartea krisian dago, nonnahi. Atzoko

bide batez, gizarteak funtsetzat hartu duen eredu

gizartea bezala, beharbada, baina gaurkoan argiago ageri da, azalean ezezik erraietan ere. Eta krisi
globala da, osoa, politikoa, sozio -ekonomikoa eta
ekologikoa. Honen aurrean kontrako erizpide eta
jarrera nagusi bi antzematen dira: batetik, egoera
txar hau momentukoa izanik han -hemenka azaleko aldaketaren batzu egin eta denbora pasatuta
onera egingo duelakoan orain arteko bideari artez
eta indarrez eutsi gura diotenena; eta bestetik,
egoeraren gaixokeria erraietan, muinean, bertan
dagoelakoan orain arteko bidetik segitzeari uko
egin eta bestelako bide berriari artez eta indarrez
eutsi gura diotenena. Finkazaleak eta mugizaleak,
honelako talde biak beti ageri izan dira zientziak
jauzi kualitatiboa eman behar izan duen bakoitzean.
Egungo gizartearen hazkundeak natur baliagai berriztezin askoren hustiraketa, zakuraketa, du
oinarri. Hauen ezean ezina da hura. Horretan zaIantzarik ez. Galderak berehalaxekoak dira, eta
guztiak ardatz berekoak: oinarrian dagoena berriztezina izanik, hau da, behin erabili ondoren berriztu ezinekoa izanik, zein izan behar da hazkunde horren abiamuga? segitu al lezake horrek
azken hamarkadetako abiada esponentzialean?
posiblea izango al litzateke datozen belaunaldientzako hazkunde berriztakorra utzi gaurkoarena berriztezintasunean oinarriturik?...
Baina, beste aide batetik, posiblea al du gaurko gizarteak natur baliagai berriztezinekin estu-estuan lotzen duen katea gaur berton, bat batean,
moztea? zelako iragapena eta iragapen-epeak beharko lirateke osterantzean? zein litzateke iraganaldi horretan natur baliagai berriztezinen erabilpenerako estrategia? zeintzu horien kontserbaziorako
mugak?....
Are gehiago, gaur egunean baliagai berriztakortzat jotzen diren guztiak benetan al dira horrelakoak? nahikoa al da berriztakortzat jo izana edozein modutan erabilia izateko? era bateko eta

ekoizkor eta kontsumitzaileaz gauza bera egitea?...
Galdera asko baina funts bera: gizarteak daroan, edo gizartea daroaneko, egungo bidearen
irrazionalkeria eta bide berriak urratzeko premiazko hausnarketa sakonaren derrigortasuna. Orain
datozen orri hauetan han-hemenka hartutako notak (*) datozkizu, hausnarketa kolektiboa egiten
hasi gaitezen lagungarri, eta hain modan den, duten, garapen jasangarri hori modurik jator eta sakonenean ulertu, landu eta gauzatu dezagun argigarri ere, beharbada.
Natur baliagaietaz aritzen gara hemen, horien erabilpenak dituen muga fisikoak agerian
utzi nahian, baina ez, funtsezkoa izanik ere, baliagaiok bete beharko lituzketen arrazoizko eskarietaz. Bestalde, derrigorrez kontutan hartu beharreko gauza izanik ere, ez dira hemen Ipar/Hego
hartu -emanak berez kontsideratu, Planeta unitate
lez hartu baita Iantxo honetan. Natur baliagaien
fluxuek Ipar/Hego zelaian duten eragina beste
lantxo batean ikutua izan zen (Antiguedad,
1991).
Azkenik, baliagai berriztezina esatean giza eskala hartzen dugulako esaten da. Hau da, petrolioa, eta bestelako erregaiak, kasurako, egun ere
sortzen, eratzen, ari dira Planetako hainbat leku
aproposetan, oso abiada geldi -geldian bada ere.
Kontua, ostera, bestelakoa da: giza eskalan, belaunaldien eskalan, berriztezin moduan hartu ditzakegula, dudarik gabe.

(*) Nota gehienak 1991. urtean D. H. Meadows, D. L. Meadows
eta J. Randers ikertzaileek, Erromako Klubaren eskabidez
idatzirik, argitara emandako'Beyond the limits" izeneko txosten irakurgarri eta gaurkotuaren gaztelerazko itzulpenetik
(1992.ekoa) dira jasoak, han -hemenka Heure burutazio batzu
ere tartekatu ditudalarik.
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Aurrerantzean, eta hainbat kontzeptu eta ideia
orokor zehaztu ondoren erregai fosil eta ur fosilen
erabilpenaz dihardugu, egin gura den hausnarketaren adibide bezala. Zer esanik ez, paper hauetan
gizendutako filosofiak berdin balio dezake beste
baliagai berriztezinen kasuan ere.

Halaz ere, hazkundeak derrigorrezko mugak
eduki arren garapenak ez du zertan mugarik eduki
behar. Hementxe da erronka!

BALIAGAIEN MUGAK: ITURGUNEAK ETA
ISURGUNEAK

KONTZEPTU EDO ADIGAI BATZU ZEHAZTEN
Honelako gaietaz aritzean ba dira zenbait
berba, askotan agertzen direnak, zehaztu beharrekoak, bazterrak nahastu ordez argitu egin daitezen. Hona hemen egin beharreko funtsezko bereizketa:
Hazkundea (hazi): zerbait edo norbait tamainuz
handitu, gaiak, materialak, bereganatuz edo metatuz.

zerbaitek edo norbaitek egoera osoago eta hobea lortu, arazoei
eusteko bere potentzialtasuna indartuz.

Garapena (garatu):

Azkeneko hamarkadetako hazkundeak
hartu duen abiada esponentzialaren atzetik indar
eragile nagusi bi dira, biok berez berriztatzeko potentzial handikoak: biztanlegoa eta kapitala. Baina,
kasu biotan, potentzial hori mantentzeko behar-beharrezkoa dute energia eta materialen etengabeko
fluxua, horrek berez dakarren ondorio-xorta guztiarekin, hots, hondakin eta kutsagaien etengabeko
isurketa ingurura.
Izan ere, fisikaren legerik funtsezkoenen arabera materia eta energia ez dira desagertzen, eraldatzen baizik. Era horretan, materialak birziklatu
egiten dira edo hondakin eta kutsagai bihurtu, eta
energia, bere aldetik, erabiltezineko bero moduan
barreiatzen da.

Esaterako, zerbait edo norbait haztean kuanti-

Labur esanda, biztanlegoak eta kapitalak

tatiboki handiago bihurtzen da; garatzean, ostera,

Planetako nonondik materialak eta energia hartu

kualitatiboki hobe, edota desberdin gutxienez,

eta Planetako nonora hondakinak eta beroa

bihurtu.
Lurra, gure Planeta, denboran zehar garatuz
joan da, etengabe, hazi egin gabe. Gure ekonomia, berriz, haziz joan da, etengabe ere, ekarri digun garapen honen nondik norakoaz hausnarketa
serio egin eta ondorio argiak ateratzea premiazko
Ian bilakatu zaigularik: mundu finitu batetan etengabeko hazkundea ezina da.

itzultzen dituzte, iturgunetik isurgunera etengabeko fluxua gauzatuz giza ekonomiaren prozesuetan zehar.
Halaz ere, fluxubide honek ba ditu bere mugak, bai biztanlegoak eta kapitalak iturguneetan
materialak eta energia hartu, zakuratu, orduko, eta
bai isurguneetan hondakinak eta kutsagaiak bota,
isuri, orduko ere. Mugok materialen erabiltze-tasa-

oKosistema glob

\
Eguzkitiko
energia

Planetako
Isurguneak

a^a
\

Materialak
Giza
eta
ekonomia
erregaiak (biztanlegoa + kapitala)

Planetako
Isurguneak
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1. Irudia.- Biztanlegoak eta kapitalak iturgunetako materialak eta energia
behar- beharrezkoak dituzte beren

Gradu altuko
energía

etengabeko berrizketa-ahalmena
mantentzeko. Ondorioz, hondakinak, kutsagaiak eta bero - galerak
suertatzen dira, planetaren lurra,
ura eta airea hondatuz

Gradu
baxuko
energia /
Bero-Galera
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ri, lehenengo kasuan, eta gizakien bizi-kalitatearen
hondamenari, bigarrenean, dagozkie.
Azalpenak:

Banku Mundialeko ekonomista den Herman
Daly-k (1991) hiru arau xinple asmatu zituen mugen konplexutasun hori egituratzeko eta iturgunetik isurgunerako fluxuen muga jasangarriak, iraungarriak, zehazteko asmoz:

ITURGUNE: Materialak eta energia hartuak
direneko jatorrizko leku edo gune planetarrak;
beste modu batez esanda, material eta energiaren etengabeko fluxuaren abiapuntua dira iturgu-

* Baliagai berriztakorren kasuan (lurra, airea, basoak, arrainak...) hustiraketa-tasa jasanga-

neok. Epe desberdinetako iturguneak dira. Esate-

rriaren erritmoa edo abiada ezin da berezko berriz-

rako, ikatzaren kasuan, epe laburreko iturguneak

tapen-tasarena baino biziagoa, handiagoa, izan.

lurpeko ikatz-metaketak badira ere, epe luzean

Esaterako, arrantza, jasangarria suertatzen da

dira ikatzaren iturguneak, hauexetatik

arrainketa-tasa gainerako arrainek bete egin deza-

eratorriak bait dira metaketak, denboraren pode-

ketenean, era honetan oreka mantenduz. Zer esa-

rioz. Bestetik, egurraren epe laburrerako iturguneak basoak badira ere, epe luzean zoruaren elikagaiak, ur eta eguzkitiko energia dira egurraren
iturguneak.
ISURGUNE: Material eta energiaren etengabeko fluxuaren abiamuga edo helmuga. Era askotakoak dira isurguneok. Esaterako, ikatzaren
errekuntzatik sortutako karbono -dioxidoaren isurgunea atmosfera da, baina baso batetik sortutako
egur-mamizko paperen isurgunea udal-zabortegiak dira.

nik ez, denbora - kontzeptua oso kontutan hartzekoa da hustiraketaren tasa eta berriztapeneko
tasaren arteko balantzea egitean, hau da, hustiraketaren epeak zehaztean.

basoak

Iturguneak eta isurguneak prozesu konplexu
eta aldakorrak bezala aztertu behar dira, azterketa hori epe luzerako egiten denean batez ere. Prozesuok, abiada desberdinekoak, ekosistema globalaren mugak dira (1. irudia), baina mugatasun
hori ez datorkio ekosistemari iturgune eta isurguneetan une konkretu batetan izan litezkeen material eta hondakinen kantitate hutsetik, materialok
berriztatuak eta hondakinok bereganatuak, antzutuak, izateko ekosistemak berak duen denbora-potentzialetik baizik. Hortikxe denboraren funtsezko garrantzia eta, beraz, epeak kontutan hartu
beharra.
Izan ere, giza ekonomiak erabilitako edozein
baliagai lurtar (elikagaiak, ura, egurra, burdina,
erregaiak, eta abarra) mugatuta dago, iturgunean
zein isurgunean ere. Mugon izaera konplexua da,
gurtiz, iturguneak bezala isurguneak ere sistema
(Planeta) bakar eta dinamikoaren parte direlako,
etengabeko hartu-emanetan biak. Horrela, Planetako gune espezifiko bat iturgune izan daiteke
une batetan material batzurekiko, eta, une berean edo beste batetan, isurgune beste batzurekiko. Esaterako, lur-sail bat elikagaien iturgunea
izateaz gainera egurats-kutsaduraz sortu euri azidoen isurgunea ere izan daiteke, une berean izan
ere.

* Baliagai berriztezinen kasuan (erregaiak,
gai mineralak, ur fosilak...) hustiraketa -tasa, eta
erabilpen -tasa bera ere, jakina, jasangarria izateko, modu jasangarrian hustiratutako baliagai berriztakor egoki batek baliagai berriztezin hura ordezteko beharko lukeen abiada baino abiada
handiagokoa ezin da izan. Beraz, ordezpen -abiada
bera da muga.
Esaterako, petrolioa, baliagai berriztezina
bera, hustiratua izan liteke egun modu jasangarrian, baldin eta horren hustirakuntzatik ateratako
irabazien parte bat, behar bestekoa, eguzki-metagailutan, indarsorgailu eolikotan, zuhaitz-landaketatan, bestelako teknologia bigunen gauzatzean
eta abarrean inbertituko balitz. Honela eginez
gero, petrolio-erreserbak gutxituz joanda ere,
energia berriztakorraren fluxu baliakidea egotea
segurtatuko litzateke, gaurko sistema energetiko
berriztezinetik biharko sistema berriztakorrera ordezpen -urrats serioak emanez.
Sarreran esan bezala, ez gara oraingoan sartu egungo energi tasa razionala ala irrazionala
den, kontsumismoaren inguruko eztabaidak askoz
ere zabalagoa beharko luke eta.
* Kutsagaien kasuan isurpen-tasa jasangarria izateko, kutsagaia birziklatua edota inguruneak
berak bereganatua eta antzutua izateko behar den
abiada baino abiada geldiagokoa izan behar da.
Esaterako, estolderiaren ur beltzak isuri egin litezke laku batera modu jasangarrian, baldin eta isurpeneko tasa horretan ur-ekosistema elikagaiak bereganatzeko kapaz izango balitz.
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Hiru arau hauek aukera ezin hobea eskaintzen digute hausnarketa egiteko:
Baliagai berriztakorren edozein hustiraketa-tasa al da jasangarria?
Baliagai berriztezinen hustiraketa -tasa guztiak al dira gaur egunean jasanezinak?
Baliagai berriztezinetatik berriztakorretara
iragateko behar besteko eta behar bezalako
urratsak ematen ari dira gaur egunean?

aurrikusi zuen: 2020. urterako munduko energi eskaera %75ean gehituko zela, eta eskaera hori hornitzeko erregaiek gaurkoak berak izaten segituko
luketela, hots, erregai fosil berriztezinak (ikatza,
petrolioa eta gasa). Kontutan izan gaur egunean
nazioarteko merkatutik pasatzen den energia erregai fosiletatik sortua dela ehuneko laurogeitazortziko proportzioan.
Esan bezala, azken hamarkadetan energia
sortarazteko hustiratu diren erregai fosilen kantita-

Ordezpen hori gauzatzeko behar den astia

tea handituz joan da abiada bizian. Bestalde, den-

izango al da gaurko gizartean, iturgune zein

boraldi berean, eta multinazionalek bultzaturiko

isurguneetako muga guztiak gainditurik, po-

ikerkuntzaren ondorioz, petrolio-, gas- eta ikatz-

rrot egin aurretik?
Zein da iturgune eta isurgune desberdineta-

-metaketa berriak aurkitu izan dira han -hemenka,
eta lehendik ezagun ziren metaketa batzu berreba-

ko egungo egoera? eta horien bilakaera?

luatu ere, honela erreserben kantitatea bera ere
handituz joan delarik.

Hortxe dugu gako eta erronka. Zailtasunak
izan arren, dakiguna dakigula puntu batzuk argitasun dexente isladatzen digute:
Egungo gizartea modu jasanezinean, iraunezinean, ari da iturguneetan hustiratzen
eta isurguneetan metatzen, mugen gaindi.
Egun hustiratu eta erabiltzen diren material
eta energi tasak gehiegizkoak dira, guztiz.
Aldaketa teknologikoak, instituzionalak eta
banaketa-erizpidekoak gutxiagotu egin ditzakete tasok, biztanlegoaren bizimodu-kalitatea hobatuz, gainera.
Halaz ere, teknologia eta instituzioen eraginkortasuna lortuko balitz ere, Planetak
agortu zorian dauka modu etengabean haziz doan biztanlegoa jasateko potentzialtasuna. Seguruen, horren abiada esponentziala ikusirik, hemendik ez oso epe luzera
Planetak gainditurik izango ditu mugak.
Sarritan entzun da baliagaien agorpenak
markatuko duela hazkundearen azkena,
baina gaur ba dakigu baliagai asko agortu
baino lehenago amaituko dela gizakiok inguruneko hondamenaren ondorioak jasateko daukagun gaitasuna; honexek bai markatuko duela!

ERREGAI FOSILAK
1989.ean izan zen Energiari buruzko Nazioarteko Gailurrak azken hamarkadetako biztanlegoaren zein kapitalaren hazkunde -abiada ikusita, zera
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Horixe da, hain zuzen ere, 1. taulak (1970 eta
1989 urte-mugatzat hartuta) agertzen duena:
ekoizpena, hustirakuntza, denbora-tarte horretan
handitu arren erreserba/ekoizpena erlazioa ere
handitu egin da, hots, 1989. urtean, kasurako,
1970.ean baino denbora gehiagorako ekoizpena
ematen zuten orduko erreserba ezagunek, tarte
horretan izandako erregai metaketa berrien aurkikuntzagatik. Ikatzaren kasuan taulan ematen den
ageriko jaitsiera hori ez da benetakoa eta urte biotan erabilitako neurriera desberdinen ondorioa da;
edozein kasutan, ikatza da, urrun emanda ere,
erregairik oparoena.
Er/Ek erlazio horiek ikusita, zer adierazten du
horrek? akaso 1989. urtean giza ekonomiaren eskura ziren erregaien kantitatea 1970.ekoa baino
handiagoa zela? Ez horixe gero! 1989.ean erregai
fosil gutxiago ziren Planetan 1970.ean baino; diferentzia? denbora-tarte horretan erre egin zirenak,
hain zuzen. Arrazoia? erregai fosilak, berriztezinak, direla.
Gai horiek erretzean sortzen diren bestelako
gaiak, hala nola karbono -dioxidoa, ur-lurruna,
sufre -dioxidoa eta abar luzea, natur dinamikaren
barruan berriz baturik erregaiak birsortzeko oso
denbora luze-luzea behar da, giza eskalarekin alderatuz behinik behin. Hortikxe, beraz, erregaiok
giza praktikan berriztezinak direla esatearena. Bitartean, gaur egunean, erregaien errekuntzatik geratzen dena zera da: hondakinak eta kutsagaiak
isurgune ezberdinetan.
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Erregaia

1970.eko

Er/Ek

1989.eko

Er/Ek

ekoizpena

(urteak)

ekoizpena

(urteak)

31

21,4 x 109

2300

5,2 x 109

Petrolioa

16,7 x 109

Ikatza

2,2 x 10 9

upel

tona

upel

41

tona

326 (ik. leh.)
434 (ik. koi.)

Gasa

0,85 x 10 12 m3

38

1,93x1012m3
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1. taula.- Urteko ekoizpena (hustiraketa) eta erreserba/ekoizpena erlazioa (Er/Ek), petrolio, ikatz eta gaserako,
1970 eta 1989 urteetan. Kontutan izan Er/Ek erlazio horrek zenbat urtetarako ekoizpena dagoen
adierazten duela, beti ere datozen urteotan ekoizpenak konstante iraungo duela eta erreserba berririk
aurkituko ez dela suposaturik.

Batzuk azken hamarkadetako aurkikuntzak
erregai fosilen mugagabetasunaren frogatzat aurkeztu gura izan dituzte, planeta ez-finitua bailitzen edo. Baina oker dabil horrelako usteetan dabilena, sistema energetiko osoaren alderdi bat
baino ez bait du horrek kontutan hartzen, hauxe
baino ez:

aurkikuntza

Erreserba
ezagunak

I

I

Ikerketa-kapitala

Zehaz dezagun. Aurkikuntza-prozesuak bere
kapitala behar du (ikerketako tresneria, zundatzeko makineria, sateliteak...) erregai-hobi edo metaketa berriak aurkitu eta berauen erreserbak zenbatu ahal izateko. Ekoizpen-prozesuak ere
kapitala behar du baliagaia lurretik erauzi, hustiratu (mea-lanetarako makineria, ponpatzeko tresnak...), eta behar den lekura eramanda bertan
birfindua edo landua izateko (garraioa, birfinketa,
bestelako lanketak...), azkenean erabiltzeko moduko erregaia izanik. Ondoren, errekuntza-kapitalak erre egiten du gaia (labeak, ibilgailuak, elektrasorgailuak...).

Zer esanik ez dago, ikerketa-kapitalak eta
ekoizpen-kapitalak ere erretzen dutela gaia, euren
prozesu oso-osoan energia behar dute eta. Bestelako mugarik ez balego, erregai fosilen erabilpenerako azkeneko muga, erregaiok aurkitu eta prestatzeko prozesuetarako beharrezkoa den energia

ekoiz en'
^
Ekoizpen-kapitala

Erregai
landuak

errekuntza

^

Errekuntza-kapitala

prozesuon azkenean erregaiok ematen dutena
beste denean gertatuko litzateke.
Hau honela, aurkikuntza -tasa ekoizpen-tasaren gainetikoa den bitartean erreserba ezagunak
handituz doaz. Baina, jakina, lehengo eskema hori
alderdikoa da, sistema ekonomiko osoaren alderdi
ekonomiko hutsa (normalean ikusi eta neurtu ohi
den bakarra) besterik ez bait du isladatzen. Goazen, beraz, eskema osoa gauzatzera, hau da,
erregai fosilen iturguneak eta eratorriko kutsagaien
isurguneak ere osotasunean isladatzen dituena
gauzatzera, hain zuzen:
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Aurkitzeke dauden erreserbak

aurkikuntza

Kutsadura

Erreserba
ezagunak

ekoizpena

Erregai
landuak

1
errekuntza

4

4
I kerketa-

Ekoizpen-

-kapitala

-kapitala

Errekuntza-kapitala

Ekoizpenak erreserbak gutxitu erazi egiten

nahiko beteta bait daukate jadanik isurgune

dituenez enpresa multinazionalek ikerketan inber-

atmosferikoa, honek dakartzan ondorio kaltegile

titzen segitu behar dute erregai-hobi berriak aur-

ezagun guztiekin.

kitu eta erreserbak gehitzeko. Baina aurkikuntza
berri bakoitzak gutxitu egiten ditu beste hobi berri
batzu aurkitzeko aukerak, aurkitu eta hustiratutako hobi bakoitza ez bait da geroan berreratzen,

Petrolioaren kasuan, ostera, mugak aide bietatik agertzen ari zaizkio; isurguneetan berotegi-efektua laguntzen duten hainbat gai petroliogaien
errekuntzatik igorriak direlako, eta iturguneetan

giza eskalak beharko lukeen geroan behinik

ere, erreserba ezagunak handiak ez direlako. Du-

behin.
Hau da, oraindik aurkitzeke dauden erreser-

darik gabe, petrolioa izango da iturgunean agortuko den lehendabiziko erregaia. Ondorioz, Planeta-

bak oso handiak izan balitezke ere, gero eta gu-

ko hainbat lekutan ekonomistak eta politikariak ere

txiago dira, iturgunegoa finitua delako, mugatua.

hasiak dira agorraldiaz hausnarketa egiten.

Gehien jota, zenbat urtetarako erregaiak diren,
hauxe litzateke ezbaidagai bakarra gaurko abiada
aldatzea gura ez dutenentzat.
Eskema horrek gauzatzen duen fluxuaren
beste aldean, ostera, isurgune desberdinetara
sartzen diren kutsagaien agerpena dugu. Isurguneotako prozesu biogeokimikoek batzutan antzutu egin ditzakete kutsagaiok, baina, beste askotan, berriz, kutsagai horiek kutsatuak suertatzen
dira.
Dena dela, eta eskema horretan hain argi
azaltzen ez bada ere, esan beharra dago kutsagaiak fluxubide osoan zehar ageri direla, eta ez
katearen azkenean bakarrik. Ikerketa eta ekoizpen-prozesuak berak ere dira kutsatzaile, neurri
desberdinetan izanda ere. Esaterako, Estatu Batuetan lurpeko uren kutsadura-iturririk ezagunenetarikoa petrolioko gordelekuetako ihesbideetan
datza.
Erregai fosilen fluxua mugatuta dago bai iturguneetan bai isurguneetan ere, nahiz eta era desberdinetako mugak izan, erregai bakoitzaren arabera. Ikatza, kasurako, Planetan oso ugari izanik,
muga ez zaio horri ailegatuko iturguneetatik, isurguneetatik baizik, ikazkaien errekuntzatik eratortzen den karbono-dioxidoak, eta antzerako gasek,
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Erregai fosilen artean gasa dugu kutsagai gutxien sortzen duena, lortutako energi unitateko
neurturik. Bestalde, gas-erreserba ezagunak handiak dira. Hortaz, batzuren ustetan gasa liteke
aurrerantzean petrolio eta ikatzaren ordezko aproposa energi alorrean. Baina, modu honetan pentsatzen dutenek ez diote gaurko hazkundearen
abiada esponentzialari behar bezalako neurria hartu, eta honela, denbora pasatuta, gasaren agorraldia letorke, azken batez gasa, petrolio eta ikatza
bezala, giza eskalan berriztezina da eta.
1989. urteko erreserba/ekoizpena erlazioa,
gasaren kasurako, 60 urtekoa zen (1. taula), hots,
erreserba berririk ez aurkitzekotan eta urte horretako ekoizpenak berean irautekotan 2050. urterako
akabo gasa. Baina ondorio hau ez da zuzena; batetik, erreserba berriak ezagutuko direlako, eta,
bestetik, geroko ekoizpena ez delako lehengoa
bera izango.
Ariketa bat egin dezagun hau guztiau argiago
ikusteko. Demagun aurrerantzean aurkitzeko dauden gas-erreserba berriek 1989.eko ezagunak laukoiztu egiten dituztela (gehiegi ematea da, dena
den). 1989.eko ekoizpeneko tasa, kontsumoarena
bera nahi izanez gero, berean mantendurik erre-
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serbak jausi egingo lirateke arinki, 2230. urtean
desagertu arte (240 urtetako ekoizpena).
Baina gasaren kontsumo-tasak igoten jarraitzen badu azken urteotako abiadan, hau da, urtero %3.5etan, orduan erreserbak 2054.erako agor-

harrean, iragapen-aldi baten beharrean, energi iturri berriak garatzearen beharrean eta iragapen-aldi
luze horretan erregai fosilen erreserbak zentzuz
erabiltzearen beharrean, besteak beste, datza
gure egungo erronka.

tuak lirateke. Bestetik, %5eko urteko igoera

Energi alorrean, bere kapitala erregai fosiletan

batekin 2040. urterako akabo. Eta honelako igo-

baino sartzen ez duen gizartea, ordezko energi ba-

era, azken urteotakoa baino handiagoa, litekeena

liagai berriztakorrak tajuzko eran planifikatu gabe,

da kontutan harturik, lehen esan bezala, gasak
bestelako erregaiak ordezkatzeko dituen abantai-

muga energetikoz harantz egoteko arrisku bizian
aurkitzen da.
Eta erregai berriztezinen aurrean alternatibak

lak.
Beste modu batez esanda, hazkundea esponentzialaren matematikari jarraituz, munduak gasaren kontsumoan urtero %3.5eko igoera mantendu gura badu behar -beharrezkoa dauka
erreserba berriak aurkitzea honelako abiada batean: hogei urtez hogei urte aurreko urte guztietan gizakiak aurkituriko erreserbak beste aurkitu
beharra!! Hau da, kasurako, 1990-2010 denboratartean 1990.erarte aurkituak ziren erreserbak
beste aurkitu beharko; 2010-2030 tartean, ostera,
2010.erartekoak beste, eta honela, modu esponentzialean.
Ikusi den bezala, erregai fosilak berriztezinak
dira, eta beraz, ezin daitezke horiek modu etengabean erabili (bide ez-esponentzialean bada ere) jasangarri edo iraungarri izan gura duen garapenean. Egun geratzen diren erreserbak baliatasun
handikoak dirateke, zalantzarik gabe, energi iturri
jasangarrietarako iragapen -urratsak gauzatu orduan. Orain arteko norabidearen aldaketaren be-

bilatze honetan ba dira eskuratzeko moduko aukera bi, ingurunearen aldetik jasangarriak, teknikoki
gauzatzekoak eta ekonomikoki errentagarriak direnak: batetik, erabilpenaren eraginkortasun handiagoa (helburu berak lortu energia gutxiago erabiliz),
oraintxe bertan edonon gauzatu daitekeena; eta,
bestetik, energia berriztakorrak, epe motz eta erdian gauzatzekoak, nahiz eta azken hauek ere beren mugak izan.
Edozein kasutan, Planetan ez da energia-eskasiarik. Berton diren energi iturri ez-kutsatzaile
eta iraunkorrak modu eraginkorrean erabilita posible litzateke biztanlegoaren eskari razionalei aurre
egitea modu jasangarrian. Hau ez da ametsa, litekeena baizik. Zoritxarrez, ez da hau estatu askok
egun daramaten bidea.
Amaitzeko, eta orain artekoa erregai ez diren
bestelako natur baliagaiei ere aplikatzeko asmoz,
beste eskematxo bat da hemen ikusgai, honetan
birziklaketaren garrantzia bera ere ageri delarik.

Birziklaketa
-kapitala

_ .No- Birziklaketa
Hondakin
solidoa

Aurkitzeke dauden erreserbak

\

Erabilgaiak

^

aurkikuntza

Erreserba
ezagunak

ekoizpena

Material
landuak

laborapena

4
Ikerketa-kapitala

Ekoizpen-kapitala

Laborapen-kapitala
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Birziklaketa arrazoi nagusi birengatik da beharrezkoa: batetik, iturguneetatik erauzi behar diren materialak gutxitu egiten dituelako; eta bestetik, birziklatutakoa isurguneetara ez doalako. Arrazoi
handiak biok, are gehiago Planetako egungo iturgune eta isurguneen egoera larria ikusirik.
Halaz ere, birziklaketa, bide jasangarrian izateko, ezin edonolakoa izan, eskemak azaitzen
duenez kapitala, materialak eta energia bera ere
behar dituelako. Hortaz, gauzak ez dira errazak,
gauzok sare konplexu bati dagozkiolako. Filosofo
harek zioenez: erraza dena faitsua da,

konplexua

dena erabiltezina. Hortxe, bada, gauza guztien
erroa topatzeko buruzabal izatearen beharra eta
erronka.

Margat (1991) frantziar hidrogeologo ospetsuak argitu egin ditu lurpeko ur berriztezinak hustiratu eta lurralde-garapenean integratzeko bideak.
lkertzaile honen ustetan hiru modutan gauza daiteke, orokorrean, akuifero baten hustiraketa eta kudeaketa, berorren dinamikari dagozkion baldintzen
arabera. Segidan datoz hiru moduok, bankuren
batetan daukazun diruaren erabilpen-moduekin
konparagarriak:
a) Hustiraketa orekatua.
Kasu honetan akuiferora sartzen (errekarga)
eta akuiferotik ateratzen (deskarga, ponpaturiko
ura barne) diren ur kantitateak orekaturik daude
urte baten, edo gutxi batzuren, buruan, nahiz eta
sasoiren batetan sasoiko desoreka gertatu (neguan errekarga > deskarga, udan deskarga > errekarga). Hau honela, lurpeko ura berriztakortzat jo-

UR FOSILAK

tzen dugu kasu honetan, asko edo gutxi sartuta
ere horren araberako hustiraketa egiten dugulako,

Egiten ari garen hausnarketa hau aplikagarria
suertatzen da lurpeko uren hustiraketa-modu batzutarako ere. Izan ere, lurpeko urak sarritan baliagai berriztakortzat hartu izaten dira (uren kantitateaz dihardugu hemen, ez kalitateaz), azken batez
lurpeko ura urtero, edo urte gutxi batzuero, berriztatzen bait da akuiferoetan (sarrerak = irteerak).
Hau honela, lurpeko ura baliagai berriztakortzat
hartzea zilegia litzateke, arazo antropikoetan sartu
gabe, behinik behin.
Bestelakoa gertatzen da, ostera, beste kasu
batzutan. Izan ere, munduko hainbat lurraldetan
izan ba dira ezagunak diren oso akuifero onak,
non bertoko urak ez bait dira gaur egunean berriztatzekoak, urok orain ehundaka edo milaka urte
izandako klima euritsupean gertatutako errekargaren ondorio direlako; hona hemen ur fosilak esatearen arrazoia.
Zer egin ur fosil horiekin bertoko oraingo klima lehorra izan eta ur berrien errekargarako aukera guztiz urria izanda? Zentzuzkoa al da giza
eskalan berriztezintzat jo daitezkeen ur-baliagai
horietaz baliatzea? Kasu hauetan (munduko lurralde desertiko askotako kasua, Mediterranio inguruko eskualde askotakoa bera...) lurpeko uraren erabilpenak aurretik ikutu ditugun erregai
berriztezin haienaren moduko arazo eta kezkak
dakarzkigu. Ez da harritzekoa, beraz, atzo euritsuak eta gaur lehorrak diren lurralde horietan lurpeko uren hustiraketari ur-meatzaritza esatea, hor
ura agortuz doan beste edozein mineralgaitzat
hartua izan bait daiteke.
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orekatua.
Bankuan duzun diru-fondoaren kudeaketa
hutsaren parekoa litzateke hau: daukazunaren
arabera jokatzen duzu gastatu orduko.

b) Denboraldi bateko hustiraketa desorekatua,
geroxeago orekatzekoa.
Kasu honetan, urte baten buruan, edo gutxi
batzurenean, errekargaturiko ur-kantitatea baino
gehiago hustiratzen dugu, ondorioz akuiferoaren
berezko erreserbak gutxitu eginez.Hau honela,
denboraldiko hustiraketa gehiegizkoa, desorekatua, gertatzen da hor, baina, hala ere, ez da zertan
larritzeko egoera izan behar datozen denboraldietan kontrakoa egiten badugu, hots, sartzen dena
baino gutxiago atera, bide honetatik joz gero erreserbak zuzpertuz doazelarik.
Bankuan maileguan eskatutako dirua bezalaxekoa izango litzateke hau, epe laburrean, edo ertainean gehien jota, berriz bankuari ordaintzekoa.
c) Ur -meatzaritza.

Hauxe litzateke "fosilak" deritzen urei modu
zuzenean dagokien hustiraketa-bidea, erregai fosilenarekiko antzekotasun nabarmenekoa. Kasu honetan, akuiferotik urak erauzi ahala akuiferoaren
erreserbak agortuz doaz, halabeharrez, errekarga
egonda ere oso errekarga urri eta eskasa litzatekeelako, deskargarekin alderatuz gero, behinik
behin.
Kasu honetan, bankuan duzun kapitalaren
kontsumo hutsa da, agortasunekoa. Arinago gastatuz gero arinago akabo!
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Buruzkoa al da besterik ezean honelako akui-
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Amazonas

(K.Z.)

Zein puntutaraino da arriskutsua naturaren txirotze- eta berdintze-prozesua? Hemen
ere, ba dago denetarik petsatzen duenik. Ehrlich ekologo amerikarra da, agian, ezkorren
ikuspuntua hobekien azaldu duena. Haren ustez, espezieak akabatzea, hegazkin baten
errematxeak ezabatzearen pareko litzateke. Hegazkinek, noski, errematxeak soberan
daramatzate, eta gutxiagorekin ere funtziona dezakete. Non dago, ordea, arrisku-puntua? Igoko al ginateke horrelako hegazkin batetara?
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Castro Urdialeseko zabortegia, Kantabrian.

(A.E.)

Guzti honen aurrean, irtenbideak bilatu behar dira. Ez dirudi erraza gizartean aldaketa erradikalak epe motzera eragitea, baina zenbait ataletan (birziklapena, aurrezpena,
efizientzia energetikoa, ingurunearekiko errespetua) beharrezkoa litzateke, mundua zabortegi bilakatu nahi ez badugu.
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(P.A.)

Zer egin daiteke egoera honen aurrean? Europako Ingurugiro Agentziak honako helburu hauek proposatu ditu kontserbaziorako: prozesu zein sistema ekologiko garrantzitsuak mantentzea, dibertsitate genetikoa babestea eta hustiraketa jarraia bermatzea.
Arrantzaren kasuan, esate baterako, ezinbestekoa da arrain - populazioak eta arrantza-teknikak ongi ezagutzea, epe luzera baliagai hau modu optimoan kudeatzeko.
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Yellowstone National Park, Wyomingen

(K.N.)

Ezarri beharreko bitartekoen artean, nekazaritza- sistema egokiagoak zabaltzea, ekosistema berezien babesa, erreserbak finkatzea eta iraungipena ekiditea leudeke. Erreserbak aspaldiko kontua dira, baina maiz paisaien kontserbazioaren ikuspuntutik eratu
izan dira, ikuspuntu globala aide batera utzirik. Yellowstonekoa izan da munduan finkatutako lehen parke nazionala (1872). Geroztik, eremu hauen helburu eta estrategiak nabarmenki eraldatu dira.
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POPULAZIO ERLIKTIKOEN ARAZO GENETIKOAK
BEGO JUGO

Hasteko, dagokigun gaiaren hariari lotzeko,

go jito genetikoa eta hautespen naturala, aldaki

Ian honen eremua zehaztuko dugu, populazio

genetikoak belaunalditik belaunaldirako transmisio

erliktikoak zer diren azalduz. Ezaguna da azale-

diferentzialaren eragile. Agi denez, eboluzioa soi-

ra txikiak okupatzen dituzten espezieei, esteno-

lik gertatuko da bariabilitate heredagarria dagoe-

koroak edo endemikoak esaten zaiela. Hauen
artean beste banaketa bat egiten da batzutan:
espezie neoendemikoak, hots, jatorri berrikoak
eta hortaz azalera handiagoa okupatzeko astirik
izan ez dutenak, eta espezie paleoendemikoak,
zeintzuetan, gaur egun betetako azalera, lehenago handiagoa izandako eremuaren murrizpenaren hondar gisa har bait daiteke. Azken hauei
erliktiko ere deitzen zaie; hauen kokapena ezin
da gaur egungo egoeraren baitan azaldu, baldintza desberdin batzutan eman zen okupazioan
baizik.
Nolanahi ere, Ian honetan populazio txikiei
buruz mintzatuko gara, justu populazio erliktikoetara mugatu barik. Hemen azaldutakoa, beraz,
hauentzat ere aplikagarria suertatuko da, baina indibiduo-kopuru txikia duten populazio guztiek ere
deskribatutako prozesuak jasango dituzte, beraien
jatorria edozein izanda ere.

nean.
Hautespen naturala omen da aldaketa ebolutiboak gidatzen dituen prozesurik garrantzitsuena:
aldaki abantailatsuak dituzten organismoek superbizitzeko eta ugaltzeko probabilitate handiagoa
izango dute. Prozesu horren bidez, aldaki baliagarriak zabalduko dira eta aldaki ez hain baliotsuak
edo kaltegarriak desagertu egingo dira. Horrela,
aldakortasun genetikoak eta hautespen naturalak
sortarazitako aldaketa ebolutiboak zuzenki korrelazionatuta daude. Potentzial ebolutiboa, beraz, populazioan dagoen bariabilitate genetikoaren mailak
zehaztua da.
Bariabilitate genetikoaren eta eboluziorako
oportunitatearen arteko erlazioa intuitiboki ezaguna da ere. Zenbat eta locus aldakor gehiago eta
zenbat eta alelo gehiago eduki, handiagoa da alelo horien frekuentziak aldatzeko posibilitatea. Teoria ebolutiboaren arabera, plastizitate geniko txikiko espezieak bereziki bulneragarriak dira aldaketa
eta perturbazio ekologikoak gertatzen direnean,
geroago ikusiko dugunez.

BARIABILITATE GENETIKOAREN
GARRANTZIA: POTENTZIAL EBOLUTIBOA
Eboluzio biologikoa denboran zeharreko dibertsifikazio-prozesua da. Aldaketa ebolutiboek
bizidunen aspektu guztiak ukitzen dituzte: morfologia, fisiologia, jokabidea eta ekologia. Aldaketa
guzti horien azpian aldaketa genetikoak dautza,
hots, material genetikoaren aldaketa, zeinak organismoen izaera determinatzen bait du ingurunearekin elkarrekintzan.
Maila genetikoan, eboluzioak populazioen
egitura genetikoaren aldaketan du oinarria, zehazkiago hornidura genikoa osotzen duten geneen
frekuentzia alelikoen aldaketan. Maila honetan,
eboluzioa pauso bitako prozesu moduan uler daiteke: lehenik mutazioa eta errekonbinazioa ditugu
bariabilitate heredagarriaren sortarazle,.eta geroa-

BARIABILITATE GENETIKOA POPULAZIO
NATURALETAN
Teknika elektroforetikoek posible egin dute
populazio naturalek duten bariabilitate genetikoa
estimatzea. Bariazio hori bi modutan neur daiteke:
polimorfismo (locus polimorfikoen proportzioa populazioan) eta heterozigositatearen bidez (locus
jakinean heterozigotoak diren indibiduoen proportzioa edo indibiduo batetako locus heterozigotoen
proportzioa).
Populazio eta espezie desberdinetan bariabilitate genetikoaren maila oso aldakorra da. Nevo
eta bere taldeko ikertzaileek 1984.ean egindako
berrikuspenaren arabera, heterozigositatea oro69

guzti horien aldagai ekologikoak kontutan hartuta,
espezieok talde desberdinetan banatu ziren (ikus
1 Taula), eta hauxe behatu zen: orokorrean populazio endemiko eta erliktikoek bariabilitate genetiko
esangarriki baxuagoa zutela, beste talde guztiekin
konparatuta (Bariantz analisia edo ANOVA: p<
0.01).

korrean 1-15% tartean mugitzen da, 1111 espezie
biltzen dituen Ian horretan. Animalien artean ornogabeek ornodunek baino bariabilitate genetiko
handiagoa dute, salbuespenak salbuespen. Aztertutako espezie guztietako batazbesteko heterozigositatea 10%a da ornogabeetan eta 5,4%a ornodunetan, landareek 7,5%a dutelarik. Espezie
ENDEMIKO

MURRIZTUA

ERREGIONALA

ZABALA

ESP. GUZTIAK
Batazbestekoa
D .e.
N

0.053
0.057
110

0.075
0.070
108

0.074
0.077
285

0.078
0.073
221

ORNODUNAK
Batazbestekoa
D .e.
N

0.035
0.036
65

0.055
0.071
59

0.058
0.048
144

0.053
0.037
121

ORNOGABEAK
Batazbestekoa
D .e.
N

0.090
0.073
31

0.104
0.065
38

0.093
0.101
123

0.108
0.092
90

N .S.

LANDAREAK
Batazbestekoa

0.052

0.087

0.078

0.107

N .S.

D.e.

0.058

0.052

0.057

0.104

UGAZTUNAK
Batazbestekoa
D .e.
N

0.025
0.024
29

0.031
0.022
24

0.055
0.041
41

0.045
0.039
34

NARRAZTIAK
Batazbestekoa
D .e.
N

0.044
0.031
24

0.120
0.147
10

0.085
0.070
16

0.063
0.041
4

N .S.

ANFIBIOAK
Batabestekoa
D .e.
N

0.061
0.080
6

0.054
0.040
14

0.069
0.062
50

0.066
0.056
47

N .S.

ARRAINAK
Batazbestekoa
D .e.
N

0.016
0.011
6

0.046
0.014
14

0.047
0.031
50

0.056
0.033
47

KRUSTAZEOAK
Batazbestekoa
D .e.
N

0.082
0.103
8

0.145
0.090
9

0.071
0.083
65

0.084
0.074
20

N .S.

INTSEKTUAK
Batazbestekoa
D.e
N

0.060
0.045
5

0.098
0.041
19

0.083
0.056
32

0.089
0.073
36

N .S.

edo ERLIKTIKOA

14

N

18

11

Laburdurak:
N: Lagin-tamainua
D.e.: Desbidazio estandarra
Esangarritasuna: '= p<0.05; "= p<0.001;

N.S.=

ESANG.

10

p>0.05

1. Taula: Heterozigositatea (H) tarte geografiko desberdinak kontutan harturik (Nevo et al, 1984).
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Zergatik gertatzen da hori? Orain azalduko
ditugun prozesuak izan daitezke bariabiiitate baxu
horren erantzule.

aida daitezke, belaunaldi hau osotuko duten aieak
heldutasunera ailegatu baino lehenago.
– Migrazioa edo fluxu genikoa. Indibiduo-talde bat popuiazio batetik beste batetara pasatu
eta horrekin nahasten denean gertaturiko proze-

POPULAZIOEN EGITURA GENETIKOA ETA

sua da. Frekuentzia genikoak lokalki aida daitez-

BERORI ALDA DEZAKETEN FAKTOREAK

ke, inmigratutako indibiduoek popuiazio egoiliarrarekiko frekuentzia desberdinak dituztenean.

Populazio baten egitura genetikoa deskriba-

– Mutazioa. Bariabilitate genetikoaren iturri

tzeko bi ezaugarri hartuko dira kontutan: populazio horren geneen frekuentzia alelikoak eta fre-

garrantzitsua; oso frekuentzia baxutan gertatzen
da.

kuentzia genotipikoak, hau da, gene horien

– Gurutzamendu-sistemak. Progeniearen

elkarketa edo konbinazioa populazioa osotzen
duten indibiduoetan. Dena den, populazioa, zentzu genetikoan, ez da indibiduo-talde bat soilik,
talde ugalkorra baizik. Beraz, ez zaigu bakarrik
interesatzen une jakin batetan izango duen egitura genetikoa; belaunaldi batetik besterako geneen transmisioa ere oso garrantzitsua izango da.
Transmisio horretan zehar gurasoen genotipoak
banaturiko eta progeniean gametoen bidez transmitituriko geneek genotipo-talde berria osotuko
dute.
Populazio jakin batetan kanpoko eraginik ez
balego, populazio horretan ez lirateke frekuentzia
genotipikoak aldatuko belaunaldi batetik bestera.
Hauxe Hardy-Weinberg deritzon orekaren legeak
azaldu du. Lege horren arabera, gene-frekuentziak konstante mantentzen dira baldin eta belaunalditik belaunaldira prozesu ebolutiborik (mutazioa, migrazioa, jito genetikoa eta haustepena)
gertatuko ez balitz. Naturan, ordea, ba da zenbait
faktore populazio baten ezaugarri genetikoak aida
ditzaketenik:
– Populazioaren tamainua. Belaunaldi batetik bestera pasatuko diren geneak gurasoek osotutako populazioaren gene-laginketaren ondorio
dira. Beraz, frekuentzia genikoak belaunaldi jarraietan gertatuko diren laginketen aldaketaren
menpe egongo dira: zenbat eta txikiagoa izan gurasoen kopurua, hainbat eta handiagoa izango da
laginketak sortarazitako bariabilitatea.
– Emankortasun- eta bideragarritasun-desberdintasunak. Gurasoek izango duten
emankortasunaren arabera, hurrengo belaunaldia
osotuko duten gametoen eraketa desberdina izango da. Ondorioz frekuentzia genikoak ere aldatu
egingo dira.
Sortu berriak diren zigotoek ere superbizipen-tasa desberdinak eduki ditzakete. Era horretan,
hurrengo belaunaldiaren frekuentzia genikoak ere

genotipoak, zigotoa sortzeko bikoteetan batutako
gametoek determinatuko dituzte, eta gametoen
bilketa hori progenitorearen parekamenduen araberakoa izango da. Horrela, osteko belaunaldiko frekuentzia genotipikoa belaunaldi parentaiean parekatutako bikoteen genotipoen menpe egongo da.
Indibiduo batek espezie bereko edozeinekin
gurutzatzeko oportunitate berdina duenean, gurutzamenduak azarean direla edo panmixia dagoela
esaten da. Bi gauza dira kontutan hartzekoak: parekatzerakoan indibiduoak genotipo berdinekoak
izateko joera egotea ala ez (gurutzamendu preferenteak) edo aszendentziaz elkarren ahaideak
izatea (gurutzamendu odolkideak). Guzti hau populazioaren tamainuarekin lot daiteke, zeren soilik populazio oso handitan emango bait dira azarezko gurutzamenduak.
Gure gaiari dagokionean, batik bat bi izango
dira aztertu beharreko faktoreak: populazioaren
tamainua eta gurutzamendu-sistemak.

POPULAZIOAREN TAMAINUA
Populazio txikietan baldintza sinplifikatuetan
gerta daitezke frekuentzia genikoen aldaketak.
lndibiduo gutxiz osotutako populazioetan, gametoen laginketan oinarritutako frekuentzia genikoen aldaketa aleatorioak eman daitezke. Mota
honetako populazioetan prozesu barreiatzailea da
nagusi: norabidean aleatorioa eta soilik kopuruan
aurresangarria.
Jadanik aipatuta dugunez, geneak hurrengo
belaunaldira transmititzen dituzteneko gametoek,
gurasoen belaunaldian zeuden geneen laginketa
daramate, eta, lagina txikia bada, frekuentzia genikoak aldatu egingo dira belaunaldi batetik bestera.
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( KOPURUAREN MURRIZPENA
Go

t

GAMETOAK —► ZIGOTOAK

INDIBIDUO
UGALKORRAK

(Kopuru Infinitua)

Argi dago populazio batetan indibiduo guztiak
ez direla ugaltzen. Izan ere, kontutan hartu beharrekoa ez da populazioaren tamainu demografikoa, ugaltzen diren indibiduoen kopurua baizik.
Horrela, populazioaren tamainu efektiboa definitu

garri; faktore ez-biologikoen artean, ohitura kulturalak gizakian edo eragin antropogenikoa animalietan. Tamainu efektiboan aldaketa ziklikoak
eman daitezke ere; geroago ikusiko ditugun botila-samak, migrazioek eta gaixotasunek eraginda-

beharko genuke, hau da, azarean gurutzatuko li-

koak.

ratekeen ar- eta eme-kopuru berdinez osotutako

Arestian aipatutako prozesu barreiatzaile ho-

populazio idealaren populazio baliokidea izango

nen ondorioen artean lau jorratuko ditugu, hu-

litzatekeena. Tamainu efektiboa hurrengo belaunaldia ekoitziko duen guraso-kopuruak determi-

rrengoak ondorio desberdinak barik ondorioak
ikusteko modu desberdinak direla kontutan iza-

natzen du. Horixe garrantzitsua da oso, zeren, hu-

nik.

rrengo belaunaldia edo populazioa osotuko duten

a)

Jito genetikoa edo frekuentzia genikoen

gene laginduak, ugaltzen diren indibiduoenak

aldaketa aleatorioa. Populazio txiki baten f re-

izango bait dira, eta ez populazioa osotzen duten

kuentzia genikoen jarraipena eginez gero, belau-

ale guztienak. Tamainu efektibo honetan eragina

naldiz belaunaldi modu erratikoan aldatuko direla

duten faktore biologikoen artean, sexu arteko de-

ikusiko genuke, hasierako baliora itzultzeko joera-

soreka eta emankortasun diferentziala dira aipa-

rik gabe.

1 Irudia. "Kolore beltza" karakterearen jito genetikoa Tribolium espeziean. Bi populazio -tamainu hautatu ziren: N. 10 eta N= 100 indibiduo, eta 12 lerro edo talde hartu ziren bakoitzeko. Hasierako frekuentzia
genikoa q0= 0.5 izan zen eta frekuentzia genikoak kontaketan oinarritu ziren. Esperimentu honetan
hautespenak alelo basatia faboratu zuen eta bere frekuentziaren gehipena indartu. Jito genetikoak lerroen aldakortasuna faboratu zuen, askoz ere modu nabariagoan populazio txikietan handietan baino.
(Rich, Bell & Wilsonen esperimentua, 1979).
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b) Subpopulazioen arteko desberdintza-

latzen, parekamendua errazagoa bait da leku

pena. Jito genetikoa populazio desberdinetan

edo lurralde bereko biztanleen artean. Beraz, po-

modu independentean gertatzen denez, subpopu-

pulazio naturalak subpopulazio edo talde lokale-

Iazioen arteko desberdintzapen genetikoa eman-

tan banatuta daude neurri desberdinetan, eta

go da.

beraien arteko desberdintasuna gero eta handia-

Izan ere, azalera handi batetako biztanleak
ez dira normalean populazio bakar batetan anto-

goa izango da taldeen indibiduo -kopurua txikia
bada.

3. Irudia. Lerroen arteko desberdintzapena. Frekuentzia genikoen banaketa, Drosophila melanogaster euliaren 105 lerrotan, bakoitzak 16 indibiduoz osotuta dagoela. Zutabe bakoitzaren altueraren bidez
behean ikus daitekeen frekuentzia genikoa duten lerro-kopurua adierazi da (Buri-ren esperimentua,
1956). Barreiaketan bi fase beha daitezke: hasierako fasean frekuentzia genikoak hasierako baloretik urruntzen dira eta bigarren etapan frekuentziak konstante mantentzen dira, tarte guztian zehar
barreiatuz. Lehenago edo beranduago lerro bakoitza 0 edo 1 limiteetara helduko da. Muturreko f rekuentzia hauek "tranpak" dira, behin hona ailegatuz gero lerroak ezin bait du aldatu. Lerro bat fixatutakoan indibiduo guztiak genotipikoki berdinak dira. Epe luzera lerro eta locus guztiak fixatuko
dira, lerroak genetikoki uniformeak izanik.
Ikus daitekeenez, mutazio, migrazio eta hautespenik gabe, jito genetikoaren azken emaitza alelo
baten fixazioa eta bestearen (edo besteen) galera izaten da.
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Prozesu hau oso nabaria izaten da etxabere
eta laborategiko animalietan; hauek lerro eta leinu
endogamikoetan banatuta daudenez, beraien arteko desberdintzapen genetikoa muturrekoa izan
daiteke.
c) Subpopulazioen barneko uniformitatea.
Subpopulazioen aldakortasun genetikoa txikiagotuz doa denborarekin eta subpopulazio bereko indibiduo guztiak gero eta antzekoagoak dira genotipoan.

d) Homozigositatearen gehipena. Homozigotoak diren indibiduoen kopurua gehitu egiten
da, heterozigotoen kaltetan. Kontutan hartzekoa
da ere, alelo deletereoak erreseziboak izaten direla; hortaz, bi faktore hauek dira endogamiatik ondorioztatzen den emankortasun eta bideragarritasunaren galpenaren oinarri genetikoa.

GURUTZAMENDU-SISTEMAK: ENDOGAMIA
Endogamia edo ahaideturiko indibiduoen arteko gurutzamendua, gurutzamendu preferenteen
mota garrantzitsua da. Endogamiaren ondorioz
arbaso amankomuna zuten bi indibiduok, arbasoaren gene baten erreplikak eraman ditzakete eta
beraien artean parekatuz gero, gene biak beraien
ondorengoetara pasatuko dira. Populazio baten
ahaidetasun - gradua bere tamainuak emanda
dago. Hala ere, bada salbuespenik: landare autogamikoetan muturreko endogamia ager daiteke,
nahiz eta populazioa hain txikia ez izan.
Ahaideak indibiduo ez-ahaidetuak baino genetikoki antzekoagoak direnez, homozigotoen f rekuentzia handitu egingo da horren eraginez, eta
heterozigotoen frekuentzia txikituko. Lehen esan
dugunez, endogamiak gaixotasun errezesiboen
frekuentzia areagotuko du, lehenago heterozigosian zeuden alelo errezesiboak homozigosian expresatuko bait dira.
Alelo erresezibo deletereoen homozigosiaren ondorio moduan ere depresio endogamikoa
ager daiteke, batez ere nekazaritzan eta abeltzaintzan modu puruan hazitako espezieetan.
Horren efektuak agerian gera daitezke lerro puru
independenteak gurutzatuz gero. Orduan, heterosia edo sendotasun hibridoa geratuko da agerian: ale hibridoek tamainu, emankortasun eta
sendotasunaren gehipena erakutsiko dute (4.
Irudia).
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Edozein populazio kontserbatzeko orduan
beharrezko izango zaigu lehen aipaturiko tamainu
efektibo minimoa ezagutzea. Orduan, jito genetikoa zein odolkidetasun -tasa kontutan hartu beharko dira.
Adibidez, suposatuz abeltzaintzan erabilitako
animalien populazio jakin batetan odolkidetasun-koefizientea ehun urtez 0.1 baino txikiagoa mantendu nahi dela, depresio endogamiko esanguratsua gerta ez dadin, eta belaunaldien arteko tartea
animalia txikientzat (ardia, kasu) 2.5 urtekoa dela
eta 5ekoa handientzat (zaldia, esaterako), erraz
kalkula daiteke tamainu efektibo minimoa 200 ingurukoa izango litzatekeela lehen kasuan eta 100
ingurukoa bigarrenean. Horietako edozein kasutan, jito genetikoaren eragina arbuiagarria litzateke.

JITO GENETIKOA ETA ENDOGAMIA
POPULAZIO NATURALETAN
Zelan agertzen dira prozesu dispertsiboa
eta bere ondorio teorikoak populazio naturaletan? Galdera honi erantzuteko zenbait oztopo

daude.
Orain arte azaldutako ideiak baliagarritasun
handikoak dira baldintza jakinak kontutan hartuta. Prozesu barreiatzailea gertatzean espero daitezkeen fenomenoak, baldintza egokiak suertatuz gero, hurrengo hauek izango lirateke:
– kokapen desberdinetako biztanleen arteko desberdintzapena
– belaunaldi jarraien arteko desberdintzapena
Hauek jito genetikoaren eraginez gertatuko liratekeen ondorio moduan har daitezke, baina badaude beste kausa posibleak: ingurune-baldintzak
leku eta garai batetik bestera desberdinak izatea
eta behatutako desberdintasunak hautespen-presioaren aldaketaren ondorio ere izatea, esaterako.
Jito genetikoaz hitz egin baino lehen, zenbait
faktore ezagun izan behar ditugu.
– populazioaren tamainu efektiboa behar
bezainbat txikia dela
– subpopulazioak ondo isolatuta daudela
– gene jakinek hautespen txikia pairatzen
dutela
Tamainuaren estimazioak ez du arazo gehiegirik planteatzen, nahiz eta teknika ez izan erraza.
Baina oraingo desberdintzapen -egoera iraganeko
tamainuaren menpe dago soilik, eta, aldi berean,

POPULAZIO ERLIKTIKOEN ARAZO GENETIKOAK

4. Irudia. Depresio endogamikoa eta sendotasun hibridoa artoan. Heterosia nabaria da bi lerro (P 1 eta P2)
puruen gurutzamenduaren emaitzan (F 1 ), baina autoernalketak depresio endogamikoa sortaraziko
du hurrengo belaunaldietan (F2tik F8ra) (D.F. Jones, 1924).

tamainu horri buruz espekulatu egin daiteke soilik.
Garai desfaboragarrietan populazioa kopuruan
murriztuta suerta zitekeen, eta belaunaldi txikienetan gertatutako prozesu barreiatzailea iraunkorra
izan liteke hurrengo belaunaldietan, ala eraginik
gabekoa, ostera.
Bestalde, populazioak isolatuta daudenentz
esatea ez da zaila: populazioa ez-jarraia bada, inmigraziorik egongo ez dela suposa daiteke; populazio jarraietan, ordea, subpopulazioaren tamainua neurgarria izan daiteke kasu askotan. Dudarik
gabe, arazorik zailena hautespen naturalaren intentsitatearen neurketan sortzen da.
Azken finean, ez da oso probablea jito genetikoa bakarrik denbora luzean zehar locus jakin baten frekuentzia alelikoetan eragitea; mutazioa, migrazioa eta hautespen naturala ere gertatuko dira
noizbait.

BOTILA-SAMAK ETA EFEKTU
FUNDATZAILEA: ADIBIDEAK
Espezie batek lurralde berria kolonizatzerakoan indibiduo fundatzaile gutxi izanez gero, lehen
belaunaldian jito gogorra gerta daiteke: Mayr-ek
efektu fundatzaileaz bataiatu zuena. Efektu hau ze-

haztea oso zaila izango da, erregistro genealogikoa edo populazioaren historia ezagutzea derrigorrezkoa gertatzen bait da.
Prozesu hori oso bizia da irla ozeanikoetan
bizi diren zenbait espezietan: nahiz eta gaur egun
milioika indibiduo izan, denbora asko dela azarez
irlara heldu zen kolonizatzaile baten edo gutxi
batzuren ondorengoak dira horiek. Egoera antzekoa izan daiteke lakuetan, oihan isolatu edo beste motatako isolata ekologikoetan. Laginketa-akatsak direla eta, posible da gene- frekuentziak
jatorrizko populazioan eta kolonizatzaile gutxi horietan oso desberdinak izatea, eta horrek efektu
iraunkorrak eragin ditzake populazio hain isolatuetan.
Frekuentzia alelikoen zorizko aldaketak gerta
daitezke ere populazioek botila - samaketa jasaten
dituztenean. Ingurune-baldintzak (klima, harrapakaritza, harrapakinaren desagerpena, uholdeak, sikatea, izurriteak...) desfaboragarriak direnean, populazioek indibiduo - kopuruaren murrizpen gogorra
jasan dezakete, eta suntsipen - arriskuan geratu.
Baldintza hobeagotan, populazioek heuren tamainu tipikoa birlor dezakete, baina jito genetikoak
bere geneen frekuentzia alelikoak kontsideragarriro
alda zitzakeen botila-saman zehar, eta, beraz, hurrengo belaunaldietan.
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Bestalde, aipagarria da, endomagia ekiditearren, botila-samak jaso dituzten zenbait populazio,
joera instintiboren batek edo bultzatuta, espezie
ahaide hurbilekin gurutzatu direla, kutsadura genetiko izeneko prozesua gertatuz. Hauxe gertatu
da otsoa, Canis lupus, eta basakatuaren, Felis silvestris, espezieetan, berauek bulneragarri modura (V) sailkatuta daudelarik ICONAk argitaraturiko
ornodunen zerrenda gorrian. Indibiduoen kopuruaren murrizpena dela eta, otsoa zakur basatiekin eta basakatua katu basatiekin gurutzatu dira,
beraien genoma beste espeziekoekin kutsatuz no-

Esan beharrekoa da bariabilitatearen murrizpena azaltzeko badagoela ere beste hipotesirik,
dela gurutzamendu odolkideetarako joerarena,
espezieak txoko ekologiko jakin batetara moldatzean optimoa erdiesten dutenarena, horren arabera txokoa egonkorra deneko epe luzean bariabilitatea eta horri dagokion kostu edo zama
genetikoa gradualki galtzen delarik. Hala ere, datu
enpiriko gutxi daude hipotesi guzti horiek guztiz
baieztatu edo ezeztatzeko, eta botila-samaren hipotesiak ondo azal lezake naturan ikusitako uzkurketa demografikoaren eta dibertsitate genetiko-

labait.

aren murrizpenaren arteko korrelazioa.
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GAUR EGUN

Irudia. Botila-sama errepikatuek eragindako espezieen dibertsitatearen gaineko efektu genetikoaren adierazpen eskematikoa.

POPULAZIOAREN BOTILA -SAMA
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Populazio naturaletan depresio endogamikoak behatzea oso zaila da, baina ba daude zenbait kasu aipagarri. Ondoren, ikertuenetariko batzu komentatuko ditugu. Bigarren taulan ikus
daitezke uzkurdura demografikoak jasan bide dituzten populazio eta espezieak. Kopuruaren murrizpena gaur egun ere beha daiteke espezie
gehienetan.
*

nez, oraingo populazioa alboko Serengeti parkean
bizi den populazio fundatzaile handiarekin konparatuz 30%eko bariabilitate genetikoa mantendu
dute. Wildt eta bere taldeko ikertzaileek Serengeti,
Ngorongoro eta Indiako ekialdeko Gir Foresteko
populazio erliktiko txiki baten lehoien zenbait
ezaugarri aztertu ziturten. Lehoi asiatiko hauek
ere, ehiza gogorrez gertatutako zenbait botila-samen ondorengo dira, eta beraien bariabilitate alo-

Panthera leo (Asia eta Afrikako lehoia).

zimikoa zero ingurukoa da.

Afrikako ekialdean kokatutako Serengetiko

Bai Ngorongoro eta bai Gir Foresteko le-

Ngorongoro kraterean, 110 lehoiz osotutako po-

hoiek, espermatozoo anormal gehiago eta testos-

pulazio isolatu bat bizi da. Lehoi hauek, 1962.ean

terona kontzentrazio baxuagoak eduki ziturten,

euli odol -zurrupatzaileek zabaldutako epizoosia

nahikoa polimorfikoak diren Serengetiko lehoiekin

(Stomoxys) gainditu zuten hamabost animalia bai-

konparatuta. Espermaren garapen anormal horrek

no gutxiagoz osoturiko populazio txiki baten ondo-

etiologia genetikoa bide du, beste espezie ezagu-

rengoak dira. Aloentzima-ikertetek adierazi dute-

nago batzutan behatua izan denez.

:. ;^y ^^,w

;:.
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6. Irudia. Gepardoak okupatutako azalera 1900.ean eta gaur egun.
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Mustela nigripes (Amerikako hudo oinbel-

lark. Bere adaptazio bereziak direla eta, ehiztari
oso efektiboa da Afrikako oihanetan.

Animalia honek sakabanaketa zabala

Bestalde, gatibaldian hazteko espezierik zai-

izan zuen Ertamerikan, Saskatchewanetik Mexikoraino hedatuz. Bere harrapakina, zelaietako za-

lena dela esan ohi da, kumeen hilkortasun handia
dela eta. Ez dira baldintza aldakorretara ongi ego-

*
tza).

Cynomys sp, sistematikoki erasotua
izan zen pasa den mendean bere bizilekua ziren
kurra edo

kitzen, ipar eta hego Afrikako parterik gehienean
desagertu delarik.

larreak pozointzean. Horrela, 1970.ean, hudoa

Berrehun locusen gaineko populazio-

suntsituta zegoela uste izan zen. 1981.ean, ordea, populazio erliktiko txiki bat agertu zen Wyo-

-genetikazko ikasketa batek hego Afrikako gepardoak bariabilitate genetikoaren muturreko eskasia

ming-en. Markadore genetikoen ikasketek aloent-

duela erakutsi zuen, seguraski iragan hurbilean

zimen bariabilitate oso eskasa zuela erakutsi
zuten. Beranduago, 1984.ean zakur murmuak jo

jasandako zenbait botila samen ondorioz. Monomorfismo genetiko hau histokonpatibilitate konple-

zuen bizi ziren 17 aleak eta, azken momentuan,

xu nagusian ere behatu da, nahiz eta sistema
hau locus polimorfikoena izan ugaztunetan.

espeziearen suntsipena ekiditeko, ale guztiak
txertatu behar izan zituzten. Litekeena da populazioaren uniformitate genetikoak kofaktore garrantzitsua izatea gaixotasunaren progresioan.

Uniformitate genetiko honen ondorioak hauexek bide dira:
– aipaturiko zailtasuna gatibaldiko hazkuntzan
– gazteen hilkortasun handia, bai gatibaldian
zein oihanean

* Acynonix jubatus (Hego Afrikako onza edo
gepardoa).
Gepardoa animaliarik azkarrena da distantzia laburretan, 110 km/h-ko abiadura lortzen due-

BATAZBESTEKO HETEROZIGOSITATEA (PORTZENTAIA)
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7. Irudia. Hamabi espezietan behatutako bariabilitate genetikoa, entzimen ikasketa elektroforetikoan oinarritua (1 Taularekin konpara daiteke).
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— isurketetako espermatozooen anormalitate-frekuentzia altua.
Ez dago argi bariabilitate genetiko murriztu
horren kausa, baina proposatu izan da Pleistozenoan gertatutako katastrofeak izan litezkeela, A.
jubatus espeziaren gaineko botila -sama larrien
eragileak. Dena den, ez dago itxita hipotesi berrietarako bidea.

bitat murriztuetan talde txikitan bizi direlako, efektu deletereo baxuagoa edukiko bait luketela gatibaldian haziz gero.

ONDARE GENETIKOAK MANTENTZEKO
BIDEAK

tuen peritonitisak utzi zuen agerian. Gaixotasun

Myersek estimatu zuenez 1979.ean, espezie
biologiko bizien 5-10 milioietatik milioi bat baino
gehiago suntsituta suertatuko da mende honen
bukaerarako. Mamalio handi asko suntsitu egin

honek oso morbilitate baxua du etxeko katuen

dira jadanik eta gatibaldian bizi dira soilik, parke

artean (-1%), baina gogorki gutxitu zuen Orego-

zoologiko eta erreserba naturaletan.

Esandakoaz aparte, espezie horren bulneragarritasuna, koronabirus batek eragindako ka-

nen hazitako populazio osasuntsua 1983.ean.

Habitaten suntsipen -tasen azelerazioak,

Bai gepardoen muturreko monomorfismo geneti-

datorren mendeko bizi natural exotiko gehiena

koak, histokonpatibilitate konplexu nagusia dagokiolarik, eta bai patogeno biral horrekiko itxuraz duen hipersentsibilitateak ere, ulergarria egin
dezakete, berriz ere, mamalioetan bariabilitate
genetiko handiek eduki dezaketen esangura
adaptatiboa.

ENDOGAMIA POPULAZIO NATURALETAN

programa berezietan hazia izan beharko dela
pentsarazi die zenbaitzuri. Orain arte burututako
errekuperazio - programa batzu arrakastatsuak
izan dira: Pere Daviden oreina, zaldi mongoliarra
eta bisoi europearra, baina ez beste batzu: pinguinoa, kondorea...etab.
Programa hauen emaitzen arrakasta edo porrota ez dago batere argi kasu gehienetan, ez bait
dago arriskupeko espezieen informazio nahikorik.
Ekintza kontserbatzaileen oinarria, espezieen
ezagumendua eta arriskuan dauden edo egon

Endogamiari dagokiola, laborategi eta etxeko
ugaztun eta hegaztietan egindako ikerketa sakonek aditzera eman dutenez, endogamiak hilkortasun-gehipena sortarazten du animalia gazteetan
eta emankortasun-murrizpena helduetan, kasu
gehienetan.
Ungulatuen hamasei espezie desberdinen
939 ondorengoetan oinarrituriko datuetatik abiaturik, hauetako 380k gutxienez, 40%a inguru, guraso ahaidetuak zituzten, eta beraz, odolkideak
zirela behatu zuten Rails et al-ek (1979). Ondorengo odolkide hauetatik 49%a sei hilabeteak
bete baino lehen hil zen; ondorengo ez-odolkideen artean, aldiz, 23%a soilik. Zenbaki horiek
odolkidetasunak eragindako depresioaren adibide izan daitezke. Hala ere, ezin dira erabakiortzat
hartu; zenbait espezie (Pére David-en oreina
kasu) nahikoa ondo ugaltzen dira nahiz eta arbaso gutxirengandik eratorriak izan eta odolkidetasun maila altuak eduki. Esan beharrekoa da ere,
horrelako kasu bakoitzeko, suntsitu diren populazio asko egon litezkeela.
Hortaz, faktore ekologikoak ere kontutan hartzekoak dira, zeren, badirudi naturan odolkidetasun-maila altuagoa duten espezieek, adibidez ha-
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daitezkeen barietate genetikoen gaineko informazioa da. Informazio honek epeka berriztatua izan
behar du, momentu bakoitzean ezaguna izan dadin egoera.
Preserbazio-metodoak
Bizidunen ondare genetikoa preserbatzeko
zenbait metodo erabiltzen dira, hauek bi multzotan taldekatu daitezkeelarik: in situ, hots, habitat
naturalaren barnean, eta ex situ, edo habitat naturaletik kanpo, mende honetan garatutako teknologia berrietan oinarrituta. Azken honen barruan sar
daitezke etxalde edo zoo esperimentaletan mantendutako bizidunak edo kriopreserbazioz mantendutako materiala: esperma, oozito eta enbrioi
moduan animalien kasuan, eta hazi edo enbrioi
gisa landareetan, gene isolatuen mantenimendua
ahaztu barik.
Habitaten kontserbazioa nahitanahiezkoa
da dibertsitate genetikoaren mantenimendurako. Zoo eta etxalde gisako erreserbak, aldiz oso
baliagarriak izan daitezke baliagai esperimental,
zerbitzu pedagogiko eta objektu estetiko gisa
eta bai suntsipenaren aurka borrokatzeko azken
eragingailu modura. Dena den, ez dira habitat
naturalaren kontserbazioa bezain eragingarriak

espezieen babesari dagokionean. Organismoak
hobeto mantentzen dira habitat naturaletan arti-

– Zenbait espezie daude, zeintzuen semena,
haziak edo enbrioiak ezin bait dira oraindik

fizialetan baino, zeren zoo edo jardin botaniko

izozketa gogorrez almazenatu, kalte letalik

batetan organismoak gizakiak zaindu eta ba-

edo galera esentzialik gabe.

bestuak bait dira; horrek organismoon beharrizanen ezagumendu arrazonagarria eskatzen du

– Jasandako erradiazioak eragindako kalte
posiblea kontutan hartu beharrekoa da,

zaintzailearen partetik, eta hau ez da beti gertatzen. Gainera ekologikoki oso garrantzitsuak
diren espezie asko ez dira zoo eta baratzetan

material genetiko hau mendeetan zehar
gorde nahi izanez gero.

kontutan hartzen: lurreko bakterioak, algak, in-

– Gordetako material genetikoaren jarkikorta-

tsektuak...
Haatik, zoo eta etxaldeak espezie bulneragarrien zaintzaile bikainak izan daitezke batzutan.
Metodo bakoitzak bere abantail eta desabantailak

sunak ezin du agente kaltegarrien eboluzioa jarraitu (bakterioak, birusak ..)
– Organismoak ezin dira behatu, eta ahaztu
egin daitezke.

ditu, modu laburrean iruzkindu ditugunak.
IN SITU metodoaren abantailak:
— Behaketa iraunkorraren posibilitatea errazten du, populazio jakinaren ezaugarri ezezagunak deskribatu eta datuak biltzeko oso
garrantzitsua izanik.
—Akats genetikoak detektatu eta egotzi egin
daitezke.
— Beste populazio batzuk kutsatutako populazioen berreraikuntza posiblea da.
— Ingurune aldakorrarekiko moldapena baimentzen du mendeetan zehar.
— Populazio kontrolatu gisa mantentzeak posible egingo du bere erabilpena hezkuntzan eta ikerkuntzan.
— Giza belaunaldiek bizidunetaz gozatzeko
posibilitatea edukiko dute (ikuspuntu estetiko eta turistikoa).
IN SITU metodoaren desabantailak:
— Hautespen eta jito genetikoaren eraginez
ekidinezina den aldaketa genetikoa.
— Gaixotasun edo beste hondamenen mehatxua eman daiteke.
— Endogamia hazkorra eta homozigosi-tatearen arriskua ere posible da.
EX SITU metodo kriogenikoen abantailak:
— ez dago aldaketa genetikorik.
— hasierako inbertsioaren ondoren, mantenimendua ez da oso garestia izaten.
EX SITU metodoaren desabantailak:
—Azpiegitura tekniko oso garestia behar da.

Espezie jakin bat preserbatzeko orduan, batez ere interes ekonomikoa duten espeziak, metodo guztiak erabili beharko lirateke, zeren, metodo
batek soilik ezin bait dezake ziurtatu bizidunen baliagai genetikoen mantenimendua. Edozein kasutan ere, biderik egokiena genotipo funtzional osoaren preserbazioa dela dirudi, populazio bizietan
zein enbrioi izoztuetan. Kasu bietan izaki -kopuru
txiki batetik eraikitako populazioaren maneiva da
arazoa. Populazio bizien kasuan bi baldintza bete
beharrekoak dira aldi berean: fluktuazio demografikoek eragindako suntsipena ekiditeko indibiduo-kopuru nahikoa eta jito genetikoaren muga. Beti
hartu beharko da kontutan, indibiduo fundatzaileen kopurua txikia izan dela.
Azken batean, naturan bulneragarriak diren
espezieen kontserbazioan planteatzen den arazoa
populazio-tamainuaren murrizpenak dakarren dibertsitate genetikoaren galera da. Arazo hau
oso larria izaten da landare eta animalia domestikatuetan ere, zeintzuetan merkatuaren eskaerak
eta produktibitatearen maximizazioak organismo
edo populazio genetikoki homogenoak eskatzen
bait dituzte. Arazo hau apaltzeko prozedura gene-bankuen sorrera izan liteke: duten bariabilitate genetikoagatik mantenduriko espezie domestikatuen
populazioak. Hala ere, ez dago guztiz argi baliagaien erabilpena mota honetako bankuetan, batez
ere animaliei dagokiela, gordetako bariabilitate genetiko gehiena ez bait da erabilpen zuzenekoa. Are
zailagoa litzateke espezie basatien gene-banku baten antolaketa eta kudeaketa.
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Okapia, Londreseko zooan

(A.A.)

Espezie gehienak ez daitezke zootan preserbatu. Zaindu nahi baditugu, ekosistemen
kontserbazioa bultzatu beharko dugu, eta honek ingurugiro - politikan eragin nabaria izan
dezake. Okapia, esate baterako, suntsitzear dagoen ungulatu afrikarra dugu. Zootan
manten daitekeen arren, ez du zentzu handiegirik baldin eta ez baditugu bere bizilekua
osotzen duten oihan tropikalak babesten.
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(J.R.A.)

Espezie naturalen iraungipen - arriskua ondoko kausa hauengatik ematen da gehien
bat: habitat- galera, gainustiraketa, espezie arrotzen eragina, eta gizakiarekiko lehia. Okil
beltza, adibidez, gero eta arrarogo bilakatu da, bere habitata diren oihan epel helduen
atzeraka dela eta.
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(J.R.A.)

Ez da aski erreserbak finkatzea. Hauek jatorrizko habitataren zatiketa eta isolamendua suposatzen dute, eta alderdi horretatik berauen diseinuak badu garrantzirik. Frantziako Piriniotako Parke Nazionala honen adierazgarri da. Bere helburuen artean hartzaren babesa zegoen arren, populazio honen habitataren 90%a parketik at utzi zen. Parkea
eratu zenetik hartz - kopurua 60 ingurutik 10 ingurura gutxitu da, ehiza galerazita egon
arren.
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Armeria euskadiensis Matxitxakon, Bizkaian

(A.E.)

Populazio bat ezin manten daiteke luzaroan oso kopuru murritzetan, edozein faktorek suntsipenera eramateko probabilitatea oso altua bait da baldintza hauetan. Argazkiko
Armeria euskadiensis, esate baterako, Euskal Herriko espezie endemikoa dugu, kostaldean soilik eta oso populazio baxutan ageri dena. Suteek, istripuek, edota aziendek,
arrisku larritan jar dezakete.
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JOSERRA AIHARTZA

eta ga-

gre eta lehoiak... eta gugandik gertuxeago daude-

den sasoi ho-

nen artean, otsoa, hartza, igaraba, katamotza,

netan, gainerako bizidunetan beha daitezkeen

arranoak eta beste harrapariak... Horiek bai! Horiek begiko ditugu, eta hainbat ahalegin egin genitzake berorien babeserako. Hauek espezie enblematiko edo karismatikoak dira, eta begirune
berezia eskeintzen diegu, hitzez besterik ez bada
behintzat.

Adituek diotenez, gizakiaren hedapen
rapena bere maila gorenera iritsia

ere planetaren historian izandako baliorik handiena lortu bide dute. Izan ere,
Desmond Morrisek "tximino bilutsa" izenaz bataiaturiko primate oportunista honek inguruneari
ezartzen dizkion presioak eta eraldaketak hain
dira bortitzak, ezen azken mende honetan zehar
gertaturiko espezie -suntsipenak, Goi-Kretazikoan
dinosauruak desagertu zirenean suertaturikoak
baino abiadura handiagoa bait darama.
Azken hamarkada hauetan, ordea, natura eta
ekologiari buruzko kezka nagusitzen ari omen da
gizakiongan. Baleen aldeko ekintzek ugaztun
erraldoi hauen ehiza galeraztea ekarri dute ia
mundu osoan; elefanteen babesa dela eta, Afrikako hainbat herrialdetan animaliotatik lortzen den
marfila erretzeraino iritsi dira material honen erabilpena gaitzesteko ekintza testimoniala burutu
nahiz, pakidermo bikainak hiltzea erabat debekatuta dagoelarik; eta era berean, Britainia Haundian eta Europako beste zenbait herritan, animalien larruaz egindako jantziak saltzen zituzten
hainbat entrepresa itxi egin dira, animaliekiko erabilpen hauen aurkako jarreren nagusitasuna dela
eta.
Guzti honek ezer gutxi adierazten du baina,
baldin eta gizartean azaleko "kezka" bat hedatu
dela ez bada behintzat. Egia esan, mendean zehar desagertutako espezieak milaka izan daitezke, eta joera hau, aldatu baino areagotu egin izan
bide da azken urteotan. Eta inor gutxi kezkatzen
du intsektu edo beste edonolako ornogaberen desagertzeak, edota halako edo bestelako onddo,
auka, lore, igel edo arraintxo ezezagunarenak.
Izan ere, bizidun guztiak ez bait dira berdinak gizakiaren begietan. Eta espezie desberdinekiko
izan ditzakegun kezkak ez zaizkie berauen baliagarritasun edo interes ekologikoei lotzen. Ez eta
gutxiagorik ere !
Aitzitik, zenbait espezie baino ez da iristen
gure kuttun izatera. Baleak, elefanteak, fokak, tiiraungipen-tasek

Zerk egiten du, ordea, espezie bat enblematiko? Zeintzu ezaugarri bildu behar ditu halako
"ohorea" eskuratzeko?
Animalia edo landare bati halako izaera enblematikoa atxekitzea gertakizun kulturala da zalantzarik gabe, eta honela, estatus hau beti ere
ingurune historiko edo kultural baten baitan ulertu
behar da. Sarritan kulturaren beraren historiarekin lotutako espezieak izaten dira; makina bat
animalia gizakiaren lehiakide latzak izan dira milaka urtetan zehar, eta honek beldurra eta mirespena sortu ditu animalia horiekiko. Hau oso nabarmena gertatzen da harrapakari handien
kasuan, gizakia bera ere hil eta jaten zutenetan
batik bat. Honelakoetan animaliaren beraren pertsonifikazioa gertatu izan da, piztiaren ezaugarri
beldurgarrienak goraipatu eta gizakiontzat nahi
izan direlarik.
Hau ez da lege bakarra ordea. Gizakiaren
lehiakide edo "etsai" asko izan dira –eta dira
oraindik– gure inguruan, baina hauetariko askok
ez dute sekulan ere halako izaera karismatikorik
lortuko. Honelako maila lortzeko nolabaiteko
identifikazio edo errespetua behar izaten bait da
sarritan, eta hau ez da berdintsuki lortzen animalia-talde guztiekin. Honela, gizakiarekiko hurbiltasun filogenetikoa ere kontutan hartzen da espezie bat enb!ematikotzat hartzerakoan. Errazagoa
bait zaigu hegazti edo ugaztun bat "mirestea",
igel hotz eta likatsu bat baino, eta are gehiago
"bururik ere ez duen" zizare edo beste edozein
ornogabe baino –salbuespenak ba dira, noski,
eta egiptiarren kakarraldo sakratua honen adibide
garbia da–.
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Azken urte hauetan berriz, eta ekologiak eta
ingurunearekiko kezkak lortu duen interesa dela
eta, aipaturiko arrazoi historiko eta kulturalei bestelako erizpideak gehitu zaizkie. Eta honela,
egun, zenbait espezie enblematiko bihurtzen
zaizkigu euren biziraupena arriskuan jartzen
denean. Igarabak esaterako, ez du izaera enblematiko historikorik, baina gaurko egunean, eta
bereziki ibaiek jasaten duten kutsadura eta degradazio bortitza dela eta, animalia hau desagertu egin da gure inguruko makina bat lekutan; eta
honela, igaraba ibaietako espezie enblematikoa
bihurtu zaigu.
Izaera enblematikoa kontzeptu kulturala denez, inguruneari lotuta dago erabat, eta ondorioz,
lekuan lekuko espezie enblematikoak bereizten

erabat kaltegarri bihur daitekeelarik. Honela adibidez, erabat eskasak diren hainbat harrapari
enblematikoren ugal leku batzutan suertatzen
den gehiegizko "begirale" eta "naturzaleen" konkurrentziak sekulako ondorio txarrak ekarri ditu
hainbat kasutan espezie hauen ugalkuntzari dagokionean, ugal lekuaren beraren iraupena arriskutan jarriz.

PIRINIOTAKO HARTZ ARREA

"Lehenagoko eüskaldünek gizona hartzetik
jiten zela sinhesten zizien".
(Petiri Prébendek Txomin Peilleni)

dira. Gure inguruan bertan, Pirinioez mintzo bagara ugatza, hartza, eper zuria eta basoilarra geni-

Hartza dugu zalantzarik gabe, gure eskualde-

tuzke aipagai; Bardeetaz aritzerakoan, ordea, basoiloa eta gangak azpimarratuko genituzke;

an bizi diren ugaztunen artean mito eta legenda
gehien eragin dituen ugaztuna. Otsoaren eraso-

harkaitz labarretan arranoak eta belatzak, eta

kortasunak eta basakeriak, eta bereziki aziendei

ibaietan, berriz, igaraba eta martin arrantzalea.

egin ohi dizkien kalteek beldurra sortzen dute.

Zein da baina espezie hauen izaera enblema-

Azeriak berriz, trebezia eta maltzurkeria nabarme-

tikoaren garrantzia? Eta zernolako eragina izan

nak ditu. Hartza ordea, eta gure arbaso antzina-

dezake honek naturaren kontserbazio orokorrari

koenetatik honantz, piztia sakratua izan da, maki-

dagokionean?

na bat errito eta sineskeria sortu delarik bere

Animalia –edo landare– bat enblematikotzat
jotzeak ba ditu alderdi onak, eta baita alderdi txarrak ere, batzuen zein besteen nagusitasuna kasu
bakoitzean aztertu beharreko auzia delarik. Batetik noski, eta kontzeptuaren izaera kulturala dela
eta, espezie hauen babesak gizartearen oneritzia
a priori duela esan genezake kasurik gehienetan,
eta ondorioz, espezie hauen kontserbazioak eska
ditzakeen ordainak onartzea errazagoa gerta daiteke. Bestalde gainera, sarri askotan izaera enblematikoa duten espezieak piramide trofikoaren goiko aldean kokaturikoak izaten dira, eta ingurune
osasuntsuak behar izaten dituzte biziraun ahal
izateko. Honela beraz, espezie hauetariko askoren kasuetan, euren babesak ingurunearena eskatzen du, eta gizartearen begikotasuna kontutan
izanik, ekosistema osoak babesteko aitzaki aproposa eskeintzen digute –sarritan hau nahikoa izaten ez bada ere–.
Baina abantailez gainera, zenbait espezieren kasuan izaera enblematiko horrek hainbat
kalte ere sortzen du tamalez. Izan ere, animalia
hauekiko dagoen zaletasun handiak sarritan furtibismoa edota merkatu beltzaren indartzea
ekartzen bait du. Eta era berean, giza presioa
bera ere areagotu egin daiteke espezie "berezi"
hauek dauden lekuetan, beraiekiko zaletasuna
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inguruan.
Ipar mendebaldeko indio amerikarren legenda zahar batek dioenez, hartza izan zen antzinako
gizakiei basoan bizirauten irakatsi ziena; hark
adierazi omen zien zer jan zitekeen eta zer ez, eta
urte-sasoi bakoitzean zein baliabide hustira zezaketen. Baina negua lotan pasa ahal izateko sekretua irakatsi aurretik, beldurra izaki, gizakia hartzak
hiltzen hasi zen. Eta ordutik aurrera, hartzak lo zorroan zeuden artean, gizakiak gorriak eta latzak
ikusi behar izan zituen neguko hotzetan bizi ahal
izateko.
Zuberoako antzinako euskaldunek aldiz, gizakia hartzetik sortua zela uste zuten; bera zela, alegia, gure arbasoa. Eta ildo berean, hartzaren erpea etxeko atarian jostean, izpiritu txar eta
zorigaiztoak uxatzen zituela uste zen.
Ba liteke sineskeria guzti honen arrazoia,
baso ilunen batetan itxura sendo eta antropomorfiko samarra duen plantigrado bikain hau
ikusteak derrigorrez sortzen duen zirrara –edo
ikara– izatea. Bata dela zein bestea dela, hartzarekiko sentimendu bereziak bizirik dirau gure
egunetan, eta areagotu ere egin da agian, batik
bat animalia desagertzeko arriskuan egonik bere
inguruan sorturiko misterioa areagotu ere egin
bide bait da.

ESPEZIE ENBLEMATIKOEN KONTSERBAZIOA: HARTZ ARREA PIRINIOTAN

BIOLOGIA OROKORRA

Gurtien artean ezagunena eta banaketa hedatuena ageri duena hartz arrea dugu, Ipar Ameri-

Karniboroen ordenean sailkatutako urtsidoen

kan, Europan, eta Asiaren iparraldean aurki bait

familia zortzi espeziez osotuta dago, heuren ezau-

daiteke. Berberiako mendietan ere bizi zen aintzi-

garririk bereizgarrienak gorpuzkera sendoa, hanka laburrak, ibilera plantigradoa, eta isats laburra

na. Espeziea oso aldakorra da tamainuari, larruaren koloreari eta ohiturei ere dagokienetan. Hone-

direlarik. Familia hau osotzen duten animaliak

la, eta tamainuari begira, Europan eta Asian

gure planetako karnibororik handienetarikoak ditu-

berau handiagotuz doa mendebaldetik ekialdera;

gu, hartz zuria, eta hartz arrearen zenbait subes-

hartz arre txikienak Aljeria eta Marokoko mendie-

pezie ere, 800 kg inguruko pisutara irits bait dai-

tan bizi eta jadanik suntsitua den subespeziekoak

tezke.

ditugu, handienak, berriz, Kamchatkakoak, eta

Egun bizi diren urtsido espezieak honakoak
dira: Hartz arrea

(Ursus arctos), hartz zuna (Ur-

sus maritimus), hartz beltz amerikarra edo baribala (Ursus americanus), hartz beltz asiarra (Ursus thibetanus), hartz muturrandia (Melursus
ursinus), hartz malaysiarra (Helarctos malayanus), hartz betaurrekoduna (Tremarctos ornatus)
eta panda (Ailurus sp.) –azken espezie honen kokapen sistematikoa oraindik ere eztabaidagarria
den arren-

Kodiak irletakoak –Alaskako hartz erraldoiak ere
deiturikoak– izanik.
Garai batetan Kodiak hartza eta Grizzly hartza –Iparramerikako arraza biak– espezietzat jotzen baziren ere, egun ez da honelakorik onartzen,
eta aldiz Ursus arctosen subespezieak direla
kontsideratzen da. Era berean, Kantauriko mendietan eta Piriniotan bizi diren populazioak ez dira
egun subespezietzat jotzen, nahiz eta orain dela
urte batzu arte, hanka ilunak eta ile-mutur horiak

1. Irudia. Hartz arreak munduan zehar duen banaketa (Elgmork -en arabera)
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edukitzea ezaugarritzat hartuz subespezie-maila
eman izan zitzaien.
Honela, egun, ipar hemisferioko zati handi
batetan hedaturik dagoen hartz arrearen taldea,
tamainu desberdinetako subespezie anitzez osotu
da.
Hartza animalia handia eta itxura baldarrekoa
dugu. Burua handia du, eta, barailetako muskuluen garapen garrantzitsua dela eta, zabala izaten
da lepo -aldean. Belarriak laburrak eta borobiltsuak ditu, eta atzeko hankak aurrekoak baino
zertxobait luzexeagoak, hatz guztiak hatzazal
sendoz armatuta dauzkalarik. Begiak txikiak eta

ere. Sorbalden gainean gantzezko konkorra daramate, bertako ilearen luzera dela eta hau oso nabarmena gerta daitekeelarik.
Oro har, arrak emeak baino handiagoak izaten dira: Piriniotan, lehenen pisua 80-300 kg bitartekoa den artean bigarrenena 65-220 kg-takoa
da soilik. Kume jaioberriek berriz 350 g besterik
ez dute izaten, urtea betetzerako 15-20 kg -tara
iritsiz. Sentimenei dagokienean berriz, entzumena eta usaimena garatuta ditu oso, baina ikusmena, aldiz, eskas samarra izaten da, hipermetropea bait dugu hartza. Bestalde, eta bere itxura
baldarra den arren, lasterka doanean liraintasun

ilunak dira. Iletza ere luze eta trinkoa izaten du,

handiz mugitzen da, maldan gora bereziki, izan

eta, kolorea aldakor samarra izan daitekeen
arren, gehienetan arre argia edo grisaska izan ohi

ere, eta lehen aipatu bezala, atzeko hankak aurrekoak baino luzeagoak izanik maldan behera

da; batzuk janzkera horizta edo zuriska ageri dute

joateko zailtasun handiagoa bait du. Gainera, ige-

HARTZAREN PRESENTZIA
ESTATUEN ARTEKO MUGAK
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Irudia. Hartzaren banaketa Europan. (Camarra-ren 1988.eko erf.tik).
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rian ere ongi moldatzen da, eta ez du inolako arazorik zuhaitzetara igotzeko. Lan hauek norma-

eta 1979.ean Errumanian burututako zinegetikari
buruzko bilera batetan aditzera eman zenez,

lean janaria lortzeko hartzen dituen arren, batzu-

hartz-populazioetako ale-kopuruak ondokoak zi-

tan arrazoi edo helburu ludiko hutsez egin ditzake

ren: Errumanian 5.700 ale; Jugoslavian 2.600,

ere.

Tchekoslovakian 400, Bulgarian 40, Albanian 30,
Hartzak Europan duen egoeraren ikuspegi

Polonian 40 eta Grezian 30. Halaber, Italian bizi

orokorra eskeintzea ez da oso erraza gertatzen.

diren bi populazioak ere erliktikotzat hartu behar

Zenbait eskualdetan animalia ugari da oso, eta

dira: Abruzzotan, Apenino zentraletan, 72-94

bere ehiza zilegi izateaz gainera, berau gestio-

hartz inguru bizi ziren 1970.ean; 1984.ean, berriz,

pean burutzen da, hartza espezie zinegetikotzat

gehienez 50 aletan hainbatu zen bertako popula-

jotzen delarik. Beste zenbaitetan, berriz, urria da

zioa; era berean, Alpe Trentiarretan 15 hartz bizi

oso, eta desagertze-arriskuan ere egon daiteke;

dira. Azkenik, Kantaurialdeko Mendietan diren bi

honelakoetan populazioaren egoera eta ihar-

populazioen artean 82-90 ale osotzen zituzten

duerei buruzko datuak isilpekoak dira gehiene-

1986.ean, eta Piriniotan berriz dozena bat hartz

tan, eta beraz ez da informazio handirik kalera-

bizi da egun.

tzen.

Piriniotako hartzek ere, Europako hegoaldeko
eskualdean (Kantaurialdeko mendietan, Abruzzotan, Alpe trentiarretan...) diren populazioetan beha
daitezkeen arazo berak edo berdintsuak dituzte.
Izan ere, animalia hauek aspaldidaniko giza presio handia jasaten ari diren lurraldetan bizi bait
dira, egungo populazioak erliktikoak izanik. Berauek ditugu gure ingurunean geratu zaizkigun superpredatzaile handi bakarrak. Gaur egun ordea,
mendietako zokorik bazterreratu eta ahaztuenetan
izkutatzen dira —halakorik geratu bada—, gure erasoetatik urrundu nahiz.

Oro har ordea, hartza Europan espezie ugaria dela esan genezake, nahiz eta bertako populazioen dentsitateak oso aldakorrak diren, esan
bezala zenbait populazio erabat erliktikoak direlarik.
Honela, hartza aspaldi desagertu zen Danimarkan, eta Norvegia, Suedia eta Finlandian atzerakada handia pairatu du, egun denetara milako
bat baino ez delarik geratzen hiru estatu hauetan.
Sobiet Batasuna zeneko alderdi europarrean, berriz, guztira 23.000 ale inguru bizi dira. Bestalde,
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HARTZAREN BANAKETA - EREMUA 1954.EAN
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3. Iturria. Hartz arrearen banaketa Piriniotan (Dendalecheren 1981.eko erf.tik moldatua).
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Piriniotako hartzak eta Kantaurialdeko mendietakoak orain dela 200 urte inguru banandu ziren humanizazioaren erasoei eutsi ezinik. Ondoren, XIX. mendeko bigarren berrogeitamarkada
eta XX. mende osoan zehar, ehizak, pozoinketek,
eta ingurune menditarrei ezarritako mota guztietako eraldaketek, bertako populazioen murrizketa
ikaragarria eragin zuten.
1954.ean, Couturier-ek hartzari eskeinitako
Ian monografiko trinkoan, 70 aletan estimatu
zuen Piriniotako ipar isurialdeko plantigrado-kopurua, berauek hiru eskualde edo gunetan ba-

rraldea. Camarra-k berriz, 1978.ean, 0,025
hartz/km8, eta 600 Km2tako hedapena estimatu
zituen.
Pirinio zentralei eta ekialdeko guneari dagokienean, berriz, egoera are latzagoa da: Dendaletche -k 1986.ean 4 eta 2 aletan estimatu zituen
"populazio" hauek; Parde-k berriz (1989.ean ) Pirinio zentraleko guneko taldea 1-4 alez osoturik zegoela, eta 1984.etik aurrera ez zela ugalketarik
behatu adierazi zuen. Datu hauen arabera begibistakoa gertatzen da bi talde hauen etorkizunik
eza, eta ziurrenik 2000. urterako ez da hartzik

nanduta ageri zirelarik: bata mendebaldeko Piri-

izango eskualde hauetan.

eta hirugarrena

Hartzak piztia zarrastaria eta azienda-hiltzaile

ekialdekoetan. Hauen artean garrantzitsuena,
Zuberoako Santa Grazin hasi eta Arrenseko ha-

porrokatua denaren fama duen arren, errealitateak zerikusirik gutxi du sineskeria hauekin.

raneraino hedatzen zen mendebaldeko gunea

Urtsidoen hortzadurak ezaugarri atipikoak

zatekeen, 50 ale inguru zirelarik bertan (Ikus 2.

ditu karniboroen artean, izan ere omniboroa

eta 3. Irudiak).
1967.ean gobernu frantziarrak Mendebalde-

bait da animaliaren dieta, eta bere elikaduraren
osagai nagusiak begetalak bait dira. Honela, bere

ko Piriniotako Parke Nazionala (P.N.P.O.) sortu

haginak ez dira zorrotzak, eta hauen koroa tuber-

zuen, bere helburu nagusien artean hartzaren

kulatua aproposagoa gertatzen da fruitu eta orriak

babesa omen zuena. Baina hasi ere okerreko

murtxikatzeko, haragia urratzeko baino. Ahoaren

bidetik hasi ziren, hartz-zulo gehienak eta anima-

aurre-aldean daramatzan hamabi intzisiboak

liaren bizilekuaren zatirik handiena ere parketik

aproposak ditu elikagaiak hartzeko, kanino edo

kanpora utzi bait zituzten. Honela, 1954.ean

betaginak izanik –hatzapar sendoez gainera– ani-

Couturier-ek bere lanak argitaratu zituenetik

maliaren armarik beldurgarrienak. Betagin hauek

1970.era, mendebaldeko guneko hartz-popula-

artaziak bailiren gurutzatzen dira, goikoak –han-

zioa 50 aletik 35 izatera aldatu zen; 1989.eko

dienak– behekoen atzean kokatuz. Hortz hauek

datuen arabera, ordea, 8-12 besterik ez dira geratzen. Nabaria da beraz, populazio honen egoera hil ala bizikoa dela, eta izaera honek modu
erabakiorrean baldintzatzen ditu animaliaren bizimoduaren atal oro.
Dentsitate eta hedapenari dagokienean berriz, Couturier-ek 1954.ean honako datuak eman
zituen: 0,045 hartz/km2, eta 1400 km2tako lu-

3-3.5 cmtako luzerako koroa dute, sustraia 6-7
cmtakoa delarik, eta berauei esker ehizakiak akabatu, eta aurkitzen dituzten sarraskien hezurrak
txikitzeko gai dira.
Hildako animalien urdailak eta aurkitutako gorotzak aztertuz ondorioztatutakoaren arabera,
hartzak urtean zehar jaten dituen elikagaietatiko
gehienak begetalak dira, animaliak 20-25%a bai-

niotan, bestea zentraletan,

1953
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8
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4. Irudia. Mendebaldeko Piriniotako hartz-kopuruak, P.N.P.O. (1953-1970) eta Dendaletcheren arabera
(Dendaletcheren 1986.eko erf.tik).
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5. Irudia. Piriniotako hartzaren kranioa. Goitik behera: Norma lateralis dextra; Norma verticalis; Norma basilaris.
Eme heldua, 1942.04.31n Gourzy-n hildakoa, Ossau. Bertan hortzadura beha daiteke. (Couturieren
1954.eko erf.tik moldatua).
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6.

94

Irudia. Hartzaren elikadura adierazten duen diagrama (Berducouren 1981.eko erf.tik moldatua).
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no ez direlarik. Hauen artean gainera, heren bat
baino gehiago intsektuak dira; beste heren bat mikrougaztunak, anfibioen arrautzak, sarraskiak, eta
mendiko beste animalia handiak, eta azkenik,
aziendek ez dute animaliaren dietaren 5-8%a baino osotzen.
Udaberrian eta hibernaziotik atera ondoren,
hartzak batez ere belarra, konopodioaren hosto
eta tuberkuluak, pagaziak, iratzeak eta bestelako
begetalak jaten ditu (Luzula sp., Prenanthes
sp.,...), dietaren atal karniboroa ugaztun basatiek

poratzerako prestatzen. Hartz emea 2-3 kumez
erdi daiteke, baina Piriniotan arruntena bakarra
ateratzea da. Kumeak esnea hartuko dio amari
sei hilabete bete artean, eta adin horretarako
jadanik 8-10 kg pisatzen ditu. Halaz ere, beste
urtebete inguru egingo du amarekin banandu aurretik.

osotzen dutela. Uda iristen denean berriz, intsek-

Honela bada, bi ernaldiren artean hiru urte
behar dira gutxienez, eta ernaldiko hartz bakarra
jaiotzen da, berau animalia honek ugaritzeko
duen zailtasunaren adierazgarri delarik. Gainera,
hartzak heldutasun sexuala 4-5 urte dituenean

tuez (inurriez eta xilofagoez bereziki) eta lehen

lortzen duenez, zailtasuna areagotu egiten da.

fruituez elikatzen hasten da: marrubiak, mugurdiak, basaranak, e.a.; beranduxeago eta udazke-

Camarra-k zionez, 1981.ean eta ugalketari
dagokionean, mendebaldeko Piriniotako popula-

(Vaccinum sp.), hartz-mahatsa (Arctostaphylos sp.), pagaziak, ezkurrak

zioa egoera onean zegoen, hartzumeen behake-

eta bestelako fruituak izaten dira dietaren osagai

bera, aurreko urteetan batazbeste 1.4 hartzume

narekin batera ahabiak

nagusi. Gainera, aziendei egindako eraso gehienak udan eta udazkenean gertatzen dira, nahiz
eta sasoi hau izan egokiena elikagai begetal ugari
aurkitzeko.

tek adierazten zutenez. Ikerlari honen datuen arajaio bait ziren urteko, eta bertako populazioaren
urritasuna kontutan hartuz, ugalkuntza -tasa potentziala 17% ingurukoa zitekeen bertan. Datu
hau, bestalde, oso normala da Europan antzerako

Nolanahi ere, hartzak sekulako trebetasuna

baldintzetan dauden beste populazioetakoekin

ageri du urte-sasoi bakoitzean naturak eman de-

konparatzen bada. Halaz ere, joera hau erabat al-

zakeen baliagaiak oro hustiratzeko. Elikadur aldaketak bere habitataren elikagai-eskeintza aldatzen

datu da 80.eko hamarkadan zehar: O.N.C.ren datuen arabera (1990.eko urtarrila) 1979-1984 tar-

den era berean gertatzen dira, nahiz eta egokitze

tean ugalkuntz tasa 12,4%ra jaitsi zen, eta

honek bizimodu ibiltaria burutzera bultzatzen
duen, batik bat udaberri-bukaeran eta uda-hasieran.

1984-1989 epean zehar ez da ugalketa berrien
aztarna ziurrik behatu. Beraz, 1979.etik 1989.erainoko urteotan, ugalkuntza -tasa hilkortasunarena
baino baxuagoa gertatu da, populazioak etengabe
behera egin duelarik.

Araldia udaberri-bukaeran edo uda-hasieran
hasten da. Bikotekideak elkarren arrastoei usaina hartu eta beroni jarraituz elkartzen dira, eta
zenbait aste pasatuko dituzte elkarrekin arrak
emea estali aurretik. Honela, maiatz edo ekainetik aurrera biak lurralde berean biziko diren
arren, kopulazioa uztaila inguruan burutzen dute.
Gainera, emeak arrautzaren inplantazio atzeratua izaten du, eta hau ez da azarorarte gertatzen.
Enbriogenesia oso azkarra da, bi hilabetetakoa soilik, eta urtarrila edo otsailerako jaio dira
hartzumeak. Hartza hain animalia handia izanik,
eta ernaldia berriz hain laburra, erraz uler daiteke
hartzumeak jaio direnean hauen garapen-maila
horren eskasa izatea; izan ere, kumeok erabat bilutsik munduratzen bait dira, eta une horretan
heuren pisua 350 g ingurukoa baino ez da. Jaiotza beraz, ama hibernazio-zuloan dagoela gertatzen da, eta kumeek derrigorrezkoa dute haren
babesa, bai beroa eta bai esnea emateko ere.
Hurrengo hilabeteetan, eta udaberria etorri arte
-an,kumezrhitasndoukr,96

Bestalde, 2 urtetik beherako adina duten hartzumeen artean hilkortasuna oso handia da, nahiz
eta Piriniotako datuak eta Karpatoetan bildutakoak antzerakoak diren.
Ipar hemisferioko urtsidoek –hartz zuriak,
beltzak eta arreak– neguko sasoirik latzenak
hartz-zuloan ezkutatuta pasatzen dituzte, heuren
iharduera metabolikoak murrizturik. Hibernazio
kontzeptua eztabaidagarria izan da zoologoen artean, eta zenbaitzuren ustetan hartzarena ez zen
benetako hibernazioa. Egia da hartzaren iharduera metabolikoen murrizpena ez dela hain nabarmena, batik bat marmotak, muxarrak, eta beste
hainbat karraskarik ageri dituzten fenomenoekin
alderatzen bada. Baina hala ere, eta azken behaketa fisiologikoek adierazitakoari eutsiz, desberdintasun hauek xehetasunak baino ez dira
hibernazioari dagokionean. Honela, hartz arrea
hibernazioan denean, bere liseri -aparatuak eta
giltzurrunek oso aktibitate-maila baxua ageri dute,
eta animaliak ez du, ez gernurik eta ez gorotzik

ESPEZIE ENBLEMATIKOEN KONTSERBAZIOA: HARTZ ARREA PIRINIOTAN

A

8. Irudia. Neguko hartz-zulo desberdinen irudiak. A, haitzulo naturala; B, hartzak berak egindako hibernazio - zuloa.
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iraizten. Honela, sasoi honetan animalia, udazkenean zehar saihetsetan, gerrian eta bizkar gaineko konkorrean dituen ehun hipodermikoetan metatutako erreserbagai lipidikoen asimilazio
integralez elikatzen da; erreserbagai hauek animaliaren pisuaren herena izatera hel daitezke.
Era berean, aktibitate kardiakoa eta arnasketa ere murriztuta edukitzen ditu egoera honetan,
ia denbora osoa lotan ematen duelarik, muturra
isatsaren aidera eramanez kiribilduta.
Neguko letargian sartzeko moteitasun-prozesua ez da batbatekoa izaten, eta aldiz animaiiak bi aste inguru behar izaten ditu metaboiismoa egoera berrira moidatzeko. Gainera, eta kitzi-

Batzutan hartzak mendi-magal malkar harritsuetan berritik eraikitakoak izaten dira; bestetan koba
naturalez baliatzen da, eta azkenik, enbor edo harripetako barrunbeak zertxobait zabaldu edo sakonduz egiten ditu. J.J. Camarra-ren eritziz
(1981), Piriniotan 50% berritik eraikitako zuloak
dira, 30% berezko zuloak, 16% harpe edo enborpeak probetxatuz zabaldutakoak, eta 4% begetazioaren artean, zuhaitz-azpitan e.a. egindako
ohantzeak. Neguko gordelekua ardura handiz
prestatzen du hartzak. Zoluan inguruko landarediak eskeintzen dizkion materiaiez (batik bat belar, txiiar eta adarrez) osotutako ohea atontzen
du, 1 m inguruko diametroa eta 20-30 cm-ko lo-

katzen bazaio, animaliak bizkortu eta zulotik ihes

dierako geruza gertatuz. Tamainuari dagokionean

ere egin dezake.

berriz, zulo txikiak izaten dira, hartza ozta-ozta

Hartz-zuloak egitura txikiak izaten dira, eta
eraikuntzaren aldetik desberdinak gerta daitezke.

HEGOALDEA

sartzeko modukoak, hauetan bero- galera ere txikiagoa bait da.

IPARRALDEA

2500 m

2000 m

1500 m

1000 m

PIRINIOTAKO HARTZAREN HIBERNAZIO - EREMUA

9 Irudia. Hartz -zulo desberdinek Piriniotan izaten duten banaketa altitudinala (Camarraren 1989.eko erf.tik

moldatua).
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Hartz-zuloaren orientazioa aldakorra da ale
batetik bestera. Orokorrean, altitude baxutakoak

izan ere larreetan ahabiak, belarra, konopodiozelaiak –hartzak eta bai basurdeak ere unbelifero

eguteran kokatzen diren artean, altitude garaie-

honen tuberkuluak jaten ditu— eta beste makina

tan daudenak iparraldera begira zuzentzen dira.

bat elikagai for bait ditzake, arriskua somatuz

Bereizketa hau animaliaren beharrizan desberdi-

gero berehala oihanean izkutatzeko aukera iza

nei lotzen zaie. Honela, gehienetan behe-aldeko
zuloak kumeak dauzkaten emeek erabiltzen di-

-nezgair.Ebn,zediartk
aziendei so egon daiteke, udan eta udazkenean

tuzte; bertan emea ez da kanpo-aldearekiko era-

batez ere, bat edo beste harrapatzeko esperan

bat isolatzen, eta era berean bere letargia ere ez
da hain sakona, tarteka esnatu, kumeei titia

tatzeko leku bat eta ihesbide ugari bere lurralde-

eman, eta berauetaz arduratzeko gai delarik. Al-

an. Gauza nabarmena da hartzak jakinezko bide

diz, ale bakartiek mendian gora jotzen dute hiber-

eta mendi-lepoak erabiltzen dituela bere ibilaldie-

natzera; bertan zuloratu, eta zulo-ataria elur-bi-

tan, izan ere, zuhurtasun handikoa izateaz gaine-

ziek estaltzen dutenean sortzen den mikroklima

ra, ohituraz jokatzen duen animalia ere bai bait

egonkorrean, metabolismo-maila balio minimoe-

dugu.

tara murriztuz mantentzen dira neguko loaldian.

Honela beraz, begibistakoa gertatzen da hartzaren kontserbazioaren gakoa batez ere animaliaren bizilekuaren babesean dagoela; zoritxarrez,
eta gero eta gehiago gainera, ingurune menditarra
oso ahul gertatzen da giza iharduera gehienen
aurrean.

Zuloak beti ere, ingurune-dibertsitate altueneko
lekuetan eta aldaketa edo eraso antropiko handirik (baso -botatze, pista, e.a.) jasan ez duten lekuetan egoten dira.
Hartza ipar hemisferioko oihanetako animalia dugu, eta bere izaera jeneralistari esker oso
baldintza desberdinetara egokitzeko gai da, bere
lurraldean bizitzeko janari ugari eta lasaitasun
minimoa aski dituelarik. Piriniotakoa, ordea, populazio erliktikoa dugu, izaera hau gizakiak ezarritako presioei zor zaielarik. Beraz, eta normala
denez, hartz piriniarren bizilekuek ezaugarri
amankomun garrantzitsua dute, alegia, mendietako bazterrik zail eta izkutukoenak direla, hots,
giza iharduera txikiena pairatzen duten azkeneko zokoak. Lasaitasuna eta segurtasuna bait
dira hartz piriniarraren presentzia baldintzatzen
duten faktore nagusiak. Halaz ere, bere ibilaldi
luzeetan animalia haran-hondoetako herri-inguruetatik hasi, 600 m inguruko altitudean, eta
2000 m-tatik gorako larreetarainoko bitarte zabalean mugitzen da.
Hartzaren bizilekua nolabait mugatzeko, ordea, ba dira zenbait ezaugarri bereizgarritzat har
daitezkeenak. Hartza oihan malkartsuenetan bizi
da gehienbat, humanizazio gutxieneko parajeetan, eta dibertsitate-mailarik altuena duten lekuetan, bai topografikoki eta bai habitat desberdinei
eta aukera trofikoari dagokiela ere. Honela, kararritan kobazuloak eta aterpea aurki ditzake; pagadi eta izeidiek, berriz, gerizpea eta babesa
eskeintzen dizkiote, eta soilune, larre eta oihan-mugetan janari ugari lor dezake. Horrez gainera,
haran -hondoan edota zirkoen magaletan oihanak
izatea oso ongi datorkio, bai janaria lortzeko, eta
baita izkutuan bide luzeak egiteko ere. Bestalde,
oihanaren mugetan hartzak aukera handiak ditu,

-tza.Akeni,hrdgozkaitu-

Gainontzeko bizidun guztiek bezalaxe, hartzak ere gutxienezko eremu bitala derrigorrezkoa
du. Bertan nahikoa elikagai, eta normaltasun minimoaz bizitzeko adina lasaitasun eskeiniko dion
babeslekua behar ditu. Eremu bitalaren barnean
bi eskualde bereiz daitezke: batetik babes-eremua
dugu, eta hartzak hara joko du beti lasaitasun bila;
eta bestetik, animaliak bere janaria bilatzeko erabiltzen duen lurraldeak, eta Ian horretan erabiltzen
dituen mendi-lepo eta pasabideek osotzen duten
iharduera-eremua. Honela, babes-eremuak eta
iharduera-eremuak animaliaren iharduera iraunkorreko lurraldea eratzen dute.
Horrez gainera, hartzak noizbehinka irtenaldiak egiten ditu iharduera iraunkorreko lurraldetik.
Tarteka bisitatzen dituen lurralde hauek animaliaren errantza-eremua osotzen dute.
Hala ere, urte-sasoi desberdinetako janari-eskaintza desberdinak direla eta, eta janari
hauen eskuragarritasunaren arabera, hartzak
nahikotxo aldatzen du bere aktibitate-eremua. Honela, neguaren bukaeran eta udaberria hasten denean, elurra oraindik ugari izanik, hartzak bizimodu sedentarioa egiten du, batez ere eguteran
kokatutako basoen beheko mugetan ibiltzen delarik. Hau hibernaziotik aktibitaterako trantsizio-garaia izaten du, eta mugimenduak elikagai-agerpenaren arabera hasiko ditu. Udaberrian, berriz,
lurraldea zabaldu egiten du, babesa izei-estaiaren
goiko aldean bilatuz; jateko beherago jeitsi behar
izaten du noski, eta ondorioz sasoi honetan asko
ibili beharra dauka.
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Udaberriko aktibitatea aldi berean hasten da
populazio bereko hartz gehienetan, eta beraz, beronen hasiera faktore klimatikoen menpekoa dela
ondoriozta daiteke. Elurra urtzen doan heinean
piskanaka hartza geroz eta gehiago egonkortzen
da baso gaineko mugetan; elurrak berak ez du
animalia gehiegi kezkatzen, eta elikagaiak 1300
m-tako altueran sortzen direnerako hartzak erraz
gainditzen ditu 2300-2400 m-tan kokatutako lepoak ere bere ibilaldietan, eta hauek oso ugari izan
bide dira udaberriaren bukaeran. Animaliaren in-

besteak beste, bere biotopoaren babesean oinarritu behar dela kontsideratuz, eta ondorioz interes
ekonomiko asko gainditu edo birbideratu beharko
direla.
Babesteko, ordea, derrigorrezkoa da ezagutzea, eta egun animaliaren bizimoduari buruz
dauzkagun datuak ez dira ugariegiak, eta are gutxiago, geratzen diren azken aleek daramaten bizimodua iheskor eta izkutukoa dela kontutan hartuz. Izan ere, eta 1954.ean Couturier-ek bere Ian
monumentala aurkeztu zuenetik aurrera ez bait

dar ikaragarriak, bestalde, erraztasun handia es-

zen inolako ikerketarik burutu ugaztun handiari

keintzen dio elurretan ibiltzeko, eta beraz bide zu-

buruz, eta aldiz, eremu menditarrak sekulako hu-

zenak erabiltzen ditu mendi-lepoetara iristeko,

manizazioa jasan zuen hurrengo hamarkadetan.
Honela, beraz, hartzaren babeserako Ian serioak

honela elur-bizien arriskuak gutxiagotzen dituelarik. Hala ere, hartzak ez du gogoko elurra, eta

hasi direnerako bertako populazioa ia desagertze-

ahal duen guztietan saihestu egiten du. Uda-al-

raino murriztu da, estres ikaragarriaren menpe da-

dean bere iharduera zuhurragoa bilakatzen da,

goelarik egun.

diskretoa, egunez izeiditan izkutatu eta batez ere
gauez mugitzen dela. Udazkenerako berriz, mendia "hustu" egiten dela probetxatuz –gizaki gutxiago ibiltzen da bertan, eta aziendak ere behera
jeisten dira–, eta ahabi eta beste fruituen ugarita-

ERREGRESIOAREN ARRAZOIAK

sunaz baliatuz, animalia askotaz ere gutxiago mugitzen da, ia erabat larre subalpetarretan ibiltzen

Hartz piriniarraren erregresioa azaltzen duten
faktoreen artean lau dira aipatu beharrekoak bere-

delarik.

ziki: artzaintza, ehiza, basogintza eta turismoare-

Hartzaren jokabide sozialari dagokiola, ez di-

kin lotutako medioaren degradazioa.

rudi animalia honek lurraldekoitasun nabarmenik
duenik. Izan ere, Piriniotan 2 eta 3 ale behatu izan

Artzaintzari dagokionean, gauza nabarmena
da artzainak eta hartza etsai handiak izan direla

dira 100 km2-tan, eta ez dute heuren artean inolako agresibitaterik azaldu. Hau, noski, Piriniotako
populazioaren izaera erliktiko eta, beraz, bereziaren ondorio izan daiteke, baina, Uraleetan egindako behaketek ere gauza bera adierazten dute, eta
Baikal Lakuaren inguruko lurralde babestuetan 8
ale ere ikusi izan dira 10 km 2-tan elkarrekin bizi
izaten, normalean elkar ez ikusiarena egiten dutelarik.

makina bat mendetan zehar, izan ere, hartzak
aziendak jaten dituen neurrian, kalte handien
eragile gertatzen bait zaio artzainari, eta honek,
ondorioz, bide desberdinak erabili izan ditu hartza akabatzeko. Honela, zenbaitetan pizti ehiztariak kontratatu izan dira animalia bikaina garbitzeko, edota lakioak, pozoiak eta beste motatako
tranpak ere erabili izan dira eginbide horretarako.
Frantzia aldeko Piriniotan, esaterako, estrikninaren erabilpena oso hedatua izan da: hildako behi
edo ardi batetan pozoia utziz gero, artzainak ez
bait zuen inolako lanik egin beharrik hartza, edota 1920. ingururarte mendi hauetan bizi zen
otsoa hiltzeko. Honelako ihardueren ondorioz
otsoa desagertu, eta hartza ikaragarri murriztu
da azken mende honetan zehar. Dena dela, eta
60-70en hamarkadetatik aurrera usadio hauek
atzean gelditu dira, administrazioak artzainen
laguntzarako hartutako neurriei esker: hildako
aziendagatiko indemnizazioak, material-garraiorako laguntzak, e.a.

PIRINIOTAKO HARTZAREN KONTSERBAZIOA
Orain arte azaldutako guztiaren arabera garbi
ikus daiteke espezie honen babesa eta kontserbazioa ez dela nolanahiko kontua. Batetik hartza erlíktikoa da egun Piriniotan, eta populazioaren tamainua, bideragarritasunak eskatuko lituzkeen
gutxieneko kopuruetatik urrun dago. Bestalde,
hartzaren erregresioaren arrazoiak multifaktorialak dira, heuron artean Piriniotako giza iharduera
gehienak inplikatuta daudelarik, eta beraz, kontserbaziorako neurriek ere iharduera guzti horiek
arautu behar dituzte, beti ere hartzaren babesa,

1 00

Ehizak ere kalte ikaragarria egin dio piztia
erraldoiari, eta hau bi modutara. Batetik hartza zuzenean ehizatu delako, izan ere, bere inguruan
horrenbeste mito eta legenda biltzen dituen ani-
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10. Irudia. Antzinako ehiztariak heuren ehizakiekin. A, 230 kg inguruko pisua zuen ar heldua, 1940.eko
azaroaren 28an hil zuen argazkian ageri den R. Augé -k, Aston haranean (Ariège -n). B, 160 kg
inguruko pisuko ar heldua argazkian ageri den F. Mounic-ek hil zuen, 1951.eko azaroaren 4ean,
Lys -eko Zirkoan (Couturieren 1954.eko erf.tik).
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malia ehizatzeak berebiziko erakargarritasuna bait
du ehiztariarentzat, eta ondorioz, iharduera hau
Frantziako estatuan 1957.ean eta Espainiakoan
1967.ean debekatu bazen ere, legez kanpoko
ehiztariak izan bide dira hartzaren atzerakadaren
erantzule nagusietarikoak. Kontu honi dagokionean ordea, eritziak desberdin dira oso, eta honela, Frantziako estatuan animaliaren jarraipen-lanak eta ikerketak koordinatzen dituen O.N.C.-k
(Ehizarako Bulego Nazionalak alegia) dioenez,
furtibismoak ez omen du halako eraginik izan. Honelakoetan gertatzen dena zera da, ez dagoela
datu fidagarririk, izan ere iharduera hau legez
kanpokoa eta isun gogorrez zigortua izanik, inork
ez bait du hartza hil duenaren berririk ematen. Halaz ere, 1982.ean ehiztari-talde batek, aurpegia
estalita zutelarik, argazki bat atera zuten tiroz hildako hartz emea eta bere kumearen ondoan, berau Piriniotako zenbait bailaretan gora eta behera
ibili zelarik.

keten bitartez bultzatzen dutenak, eta berauen artean aipagarrienak basogintza, eta azken urteotan
turismoari begira eraikitako azpiegiturak eta ingurune piriniarraren humanizazio ikaragarria ditugu.
Iharduera hauen artean basogintzak berebiziko garrantzia du hartz-populazioaren atzerakadan. Alegia, hartza oihanetako animalia izaki, zura
ateratzeko egiten diren lanek zuzenean eragiten
dute bere bizilekuan. Bestalde, gainera, egungo
basogintzak sekulako inpaktua du oihanean, batik
bat eskala handian eta tresneria astuna eta zaratatsua erabiliz burutzen delako; halaber, pistak
zabaltzeko egiten diren lanek ere estres handia
sortzen dute oihaneko animalia basati gehienetan.
Areago, iharduera hau, azken urteotan Piriniotako
bazterrik galduenetaraino ere iristen denez, hartzaren azken babeslekuak ere harrapatzen ditu
sarritan, eta ondorioz askotaz zailagoa gertatzen
zaio animaliari segurtasun-maila minimoa eskeintzen duen zokogunerik aurkitzea. Honela, bada,

Bestalde, basurde-batidek ere sekulako kal-

basolanek ere basurde-batidek dauzkaten eragin

tea egiten diote plantigrado handiari, batik bat Pi-

berak izan ditzakete, animaliaren estresa areago-

riniotan basurdea eta hartzaren bizilekua askotan

tuz, eta behin eta berriro ihesean ibiltzera behar-

leku berean direlako. Honelakoetan, zakur- eta

tuz, modu honetan hartzak bizimodu "normala"

jende-mordoa erabiliz bailara osoak miatzen dira,

burutzeko behar dituen baldintzak eragozten dire-

bertan izkutatzen den edozer izutu eta ehiztarien

larik. Honela, udazkenean, hibernaziorako hain

eskupetetarantz bideratzeko, eta beraz, sarritan

beharrezkoak dituen erreserbagaiak pilatzen ari

hartzak ere ateratzen dira heuren babeslekuetatik. Hon gertatzen denean, batzutan basurdea delakoan, eta bestetan berriz argudio hori aitzakitzat
erabiliz, piztia bikaina tiropean hilik suertatzen da.
Baina, batiden eragin kaltegarria areago iristen
da animaliak ihes egitea lortuz gero ere. Honela,
udazkenean hartza haran batetako elikagaiak
hustiratuz neguko loaldirako prestatzen ari dela
batida bat egiten bada bertan, animaliaren hibernazioa ez da baldintza hoberenetan gertatuko,
eta ondorio bezala hurrengo urtean ere latzak
ikusiko ditu –batik bat udaberriaren hasierako elikagai-urritasunak iraun artean–, ugaltzeko aukerak ere murriz dakizkiokeelarik. Beste horrenbeste gertatzen da, batida bikote batek araidian
bizilekutzat hartutako bailararen batetan gertatuz
gero. Ondorioz beraz, ehiztariek ezarritako hilkortasun zuzenaz gainera, hartzak beraien beste
iharduerek (basurde -ehizak batik bat) eragindako
estresa ere pairatu behar izaten du, beronek ekarritako kaltea, zenbait sasoitan batez ere, zuzenean hiltzeak dakarrena bezainbestekoa izan daitekeelarik.

denean, hartza bazkatzen deneko haranean basolanik burutzen bada, animalia izutu, eta aldegin
beharrean aurkitzen da, negua behar bezala pasatzeko dituen aukerak murriztuz, eta hurrengo
urteko bizi-iharduera guztiak kolokan jarriz (ugalketa e.b.). Eta era berean, hartz-bikote bat araldian dagoeneko lekuan indusketa-makinak eta
motozerrak sartuz gero, bikote horrek ez du kumerik aterako, ez urte horretan, eta agian ez eta
hurrengoan ere.

Baina, artzaintzak edota ehizak ezarritako
kalte zuzenez gainera, badira beste faktore batzu
animaliaren desagerpena bere habitataren eralda102

Bestalde, behin eta berriro pistak zabaltzen
direnez, eta hauetan ibiltzeko eragozpenik ez dagoenez, gizakiaren presentzia ikaragarri ugaritu
da lehen inor ibiltzen ez zen bazterretan ere, guzti
hau gainera turismo "mendizalea" erakartzearen
aide egiten diren ahalegin guztiek faboratzen dutelarik: eski-estazio, mendiko aterpe eta antzerako
azpiegituren hedapenak; mendi-bide berrien zabaltze eta promozioak; "bazter izkutuak" ezagutzeko zaletasunak; eta batez ere ia edonora automobilez iristeko dauden erraztasunak. Geroz eta
nabarmenagoa den humanizazio-prozesu honek
hartzak jasaten duen estres-egoera areagotu baino ez du egiten, eta aldiz ez da inolako neurririk
hartu animaliak hain beharrezkoak dituen gutxieneko babeslekuak uzteko.

ESPEZIE ENBLEMATIKOEN KONTSERBAZIOA: HARTZ ARREA PIRINIOTAN

Guzti honen ondorioz, eta bereziki XX. mendean zehar ezarri zaien hatzemate- eta suntsitze-

1984), Santa Engrazi, Larra eta Arette inguruan
bizi ziren hartzek, Echo, Anso eta Lescun-erantz

-joeraren ondoren geratu diren azken hartzek, ge-

egin zuten ihes, bidean makina bat azienda garbi-

roz eta latzagoak diren bizi-baldintzen menpe

tuz. Guzti honen ondorioz 2 edo 3 hartz hil zituz-

iraun behar dute, geroz eta bizileku zail eta urria-

ten gutxienez, eta Euskal Herritik desagertu egin

gotan, eta geroz eta segurtasun gutxiago izanik.

zitzaigun animalia bikaina, ordutik aurrera oso

Eta honela ezinezko gertatzen da populazioa

aldizkako bisitaria baino ez delarik Nafarroa eta

egonkortzea; eta zer esanik ez, noski, populazioa-

Zuberoa arteko ekialdeko mugetan.

ren bideragarritasunak eskatzen duen gutxieneko
kopururainoko errekuperazioaz.

Honela, bada, eta begibistakoa denez, Piriniotako Parke Nazionala sortu eta hogei urtetara,
hartzaren babeserako neurriak, neke eta egoskortasun handiz lortuak izan arren, partxe soilak bai-

ORAIN ARTEKO NEURRIAK

no ez dira azkenean; ez da benetako kontserbazio-projekturik gauzatu, eta Frantziako gobernuari

1967.ean gertatutako Mendebaldeko Pirinio-

Hartzaren Plana 1983.ean aurkeztu, eta honek

tako Parke Nazional delakoaren sorrerak ere ez
zuen inolako aurrerapausorik ekarri animaiiaren
babesari dagokionean, lehen aipatu bezala hartzaren lurraldearen zatirik handiena parkearen
babes-eremutik at geratu bait zen. Ondoren, eta
Frantziako estatuan 1972. eta Espainiakoan
1973.ean, hartza espezie babestutzat onartu –eta
beraz berau ehizatzea erabat galerazi– bazen
ere, aurrerago arte ez zen benetako aurrerapausorik burutu, eta hurrengo urteetan ere makina
bat ale hil ziren estriknina eta ehiza-batiden ondorioz.
Egoeraren larritasunak bultzatuta, eta Pabeko unibertsitatearen inguruko ikerlari eta naturzaleen bultzadaz, 1975.ean F.I.E.P. (Fonds d'Intervention Eco -Pastorale) - Groupe Ours Pyrénées
sortu zen, bere helburuak hartzaren ezagumendua eta babesa, eta eremu menditarreko biztanleen eta hartzaren arteko elkarbizitzea posible
egiteko neurriak bideratzea direlarik. Honela, hurrengo urteetan talde honek makina bat kanpaina
burutu zituen plantigrado handien babeserako,
herrietan, eskoletan, abeltzainekin bilduz, e.a.,
posterrak eta liburuak argitaratuz, eta artzainek jasandako kalteak frantziar estatuko W.W.F.-k eskcinitako diruaz indemnizatuz. Hala ere, ordea,
1982.eko hasieran beste bi hartz garbitu zituzten
basurde-ehizean Ossau -n.
Hartzaren presentziak artzainei eragin diezaizkiekeen kalteak nolabait konpentsatzeko asmoz, neurri berriak hartu ziren indemnizazioez
gainera, eta Ingurugiro Ministeritzak dohaineko
helikopterozko garraio-zerbitzua jarri zuen artzainen esku. Hala ere ordea, basogintzaren eragin
kaltegarrien aurrean ez zen ezertxo ere egin, eta
pistak zabalduz eta basoa atereaz, hartzaren azken izkutalekuak geroz eta murritzagoak ziren.
Honen adibide gisara, 1977-79 tartean, eta inguru
horietan zabaldutako pisten ondorioz (Camarra,

84.ean onartu zuen arren, beronen gauzatzeak
behin eta berriro eragozpenak izan ditu estamentu
eta presio-talde desberdinen ihardueraz. Kolektibo lokal desberdinen interesen ondorioz hartzaren
biotopoa babestea zailegia zela eta, 1986.ean
hartzak artifizialki elikatzearen aide agertzera iritsi
zen gobernua, ingurunearen babesa aide batera
utziz, eta hartzaren presentzia ekosistema menditarraren osasunaren adierazle dela ahantziz. Bide
hau, ordea, ez zen gauzatu, izan ere hartza omniboro begetarianoa izanik ez bait da elikadura animaliaren arazo nagusia, ekosistema aberats eta
dibertsitate-maila handikoan bizi ahal izatea baizik. Gainera, sistema honek animaliaren borondatezko pozoinketak erraz zitzakeen, beronen izaera
natural basatia gal eraziz gainera.
Hartzaren Plana onartu eta geroztik dena
dela, animaliaren babesean burutzen diren iharduerak koordinatu eta hobatu egin dira, nahiz eta
hartz-populazioak egoerarik txarrenean dirauen
oraindik ere. Honela, egun hartzaren jarraipenerako zerbitzu zabalak dihardu beronen bizilekuetan,
bildutako datu guztiak sistematikoki ordenatu eta
aztertzen direlarik. Lan hau O.N.C. delakoak koordinatzen du, eta bertan basazain-kopuru garrantzitsuak hartzen du parte. Hartzaren bizimoduari
buruzko informazioa bide naturalistikoak soilik
erabiliz lortzen da, arrazoi etikoen izenean radiotracking -a eta bestelako metodoak baztertu direlarik. Aziendei eginiko erasoak, hibernazio-zuloak,
ohantzeak, gorotzak, lurralde-markak, lorratzak,
eta animaliaren presentzia adierazten duten
arrasto guztiak bilduz, ale bakoitzaren eremua,
ibilbidea, iharduera, e.a. zehazten dira, lorratzen
neurketen bitartez ale bakoitza identifikatzera iritsiz. Modu honetan bildutako datuei esker egun
hartz piriniarrari buruz erabiltzen den informazioa
askotaz ere zehatzagoa da, eta hori ba da aurrerapausoa behintzat.
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Artzaintzari dagokionean berriz, indemnizazioak eta laguntza gehigarria erabiltzen dira hartzak aziendei eginiko kalteen ordainetan, guzti
hauetarako bitartekoak estatuak eskeintzen dituelarik egun P.N.P.O. delakoaren bidez. Artzainak,
hartzaren eraginez hildako azienden truke, eta
O.N.C.ko Hartzaren Jarraipenerako taldeko basazain batek ziurtatu ondoren, animaliaren tasazio-balioa eta kalteordain gehigarria jasotzen ditu
P.N.P.O.tik, eta era berean helikopterozko garraio-zerbitzua eskeintzen zaio bordetara materiala igo behar duenetan.

Kontseilua ere eritzi berekoa da, izan ere, aurten
bertan (1991.ean) P.N.P.O. zigortzea erabaki bait
du, hartzaren babesean lortutako emaitza eskasak direla eta, besteak beste.
Huescako egoerari buruz berriz, ezer gutxi
esan daiteke, azken zortzi urte hauetan 1 edo 2
hartz besterik ez bait dira izan bertan, Zuriza,
Ansó eta Echoko haranetan, hain zuzen. Eta bestalde, babeserako hartutako neurriak beste aldekoak baino askotaz ere kaskarragoak izan dira.
Honela, bertako basazainek ez zuten hartzari eta
bere bizimoduari buruzko ezagumendurik, ez zen

Bestalde, azken urtean (1990.ean) zenbait

inolako jarraipen-lanik egiten, eta artzainei eskei-

erreserba berri egin dira Aspe eta Ossau-ko hara-

nitako ordainketak eskasak izan dira, berandu egi-

netan, berauen helburu zuzena hartzaren babes-

nak, eta gainera artzainak Huescaraino joan be-

-eremuak daudeneko bailarak babestea delarik.

har zuen dirua jasotzera. Arazo hau 1986.etik

Berauetan ez daiteke ehizarik egin, ez eta autorik
sartu baimenik gabe, eta basazainen presentzia

aurrera bideratu zen, animalien tasazio-balioak
handituz, zeharkako galeren kontura 20%a gehi-

erabatekoa da bertan. Hala ere ordea, eta Pirinio-

tuz, eta 15.000 pezetatako indemnizazioa ere es-

tako hartzen egoera kritikoa kontutan izanik, asko-

keiniz; ordainketa 1-2 hilabetetan burutzekoa zen.

taz neurri gogorragoak behar izango lirateke ani-

1987.etik aurrera berriz, zauritu edota desagertu-

maliaren superbizipena ziurtatzeko, eta baliteke

tako ardiengatik ere indemnizazioak ematen hasi

hori ere aski ez izatea. Eta dirudienez, Europako

ziren.

11. Irudia. Mendebaldeko Piriniotako hartz - populazioaren bilakaera azken hamarkadan zehar (Camarra eta

Berducouren 1990.eko erf.tik).
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1989.ean Huescako hartzari buruzko ikerketa

bana daitezke: batetik hartzaren iraupena galeraz-

bat burutu zen (García- Serrano, Herrero & Caussimont, 1989) Aragoiko Diputazioak eskatuta, bai-

ten edo zailtzen duten giza ihardueren kontrolak
ikaragarri zehatza behar du izan, animaliak derri-

na, bertan proposatutako neurriei buruzko eran-

gorrezko dituen eremuetan (babes-eremuan eta

tzunik ez du eman administrazioak. Bestalde,

iharduera iraunkorreko eremuan) erabat debeka-

azken urteotan nolabaiteko koordinaziorik ere

tuz; bigarrenez, hartzak eragindako kalteak edo

sortzen ari da isurialde bietako l an-taldeen artean,
eta hegoaldeko basazainak ere hartzari buruzko

eragozpenak bere osotasunean konpentsatu behar dira, ahalik eta eskuzabaltasun handienaz,

trebatze-ikastaroak egiten hasi dira iparraldeko

bertako biztanleek animalia onuragarritzat ikuste-

jendearen laguntzaz.

ra iritsi artean; eta azkenik, Piriniotako herri eta

Hala ere, eta nabaria denez, hartzaren babe-

haranetako biztanleei hartzari buruzko informazio

sak eta errekuperazioak eskatzen dituen baldin-

eta formazio zabalak eskeini behar zaizkie, beti

tzak ezartzeke daude oraindik, eta egun direnak

ere animalia heuren ondarearen atalik aberatse-

baino askotaz neurri zabalagoak hartu beharko

netarikoa izan daitekeenaz oharteraziz, hau hala
izan dadin bitartekoak administrazio desberdinek

dira, zalantzarik gabe, baldin eta ugaztun handia,
gure arbasoen lehiakide bikaina, XXI. mendea
ezagutzera iritsiko bada, eta baliteke jadanik berandu izatea.

ETORKIZUNERA BEGIRA
Hilzorian dagoen animalia dugu Piriniotako
hartza, eta beraz, derrigorrezkoa da beronen erre
-kuperaziobndtkaoegritzea lehenik. Izan ere, hartza babestu behar ote
den edonori galdetuz gero erantzuna baiezkoa
izaten den arren, babes honek eskatzen dituen
neurriak hartzerakoan, eta aplikatzerakoan, emaitzak bestelakoak izaten bait dira; eta baiezkoaren
atzean "baina"rik izkutatzen den bitartean animaliak jai izan bide du.
Idazlan honen helburua ez da, noski, hartzaren babeserako hartu beharko liratekeen neurri
zehatzak proposatzea, eginkizun horretarako
nahikoa aditu bai bait dago, eta proposamenak
ere ugari eta ezagunak bait dira Ian askoz espezializatuagotan. Hala ere, derrigorrezkoa bide da
proposamen hauen nondik norakoak irudikatzea
bederen, eta honela, ondoko lerroetan zenbait autore eta talderen lanetan aipatutako ideia orokor
interesgarrienak laburbilduko dira.
Hartzaren superbizipena segurtatzeko bi bidetan aritu beharra dago oro har: batetik animaliaren babesa eta egungo aleen iraupena segurtatu
behar dira, eta honek neurri batzu eskatzen ditu;
bestetik hartzaren errekuperazioa bideratu behar
da, populazio piriniarrak beronen bideragarritasuna baimen dezakeen maila edo kopuru minimoa
izan arte, eta honek noski, bestelako bitarteko eta
eginahalak behar ditu.
Babesari dagokionean, eta orokorrean hartuta, bideratu beharreko neurriak hiru frontetan

jarri beharko dituztelarik.
Honela, eta hartzaren kontserbaziorako lehen
atalari dagokionean, hots, giza iharduerak mugatu
beharrari, derrigorrezkoa da erabateko babesa
duten zenbait eskualde finkatzea, erreserba integralak alegia, bertan edozein motatako giza iharduerak debekatuz: ez ehizarik, ez basogintzarik,
ez eta bertan ibiltzerik ere, baldin eta baimen bereziz ez bada. Erreserba integral hauek hartzaren
babes-eremuak hartu beharko lituzkete, modu honetan animaliak "santutegi" modukoak izan ditzan
gizakiaren presentziak eragozten duenean izkutatu ahal izateko. Honelako erreserbak Asturias-en
badira egun, Somiedo-ko Parke Naturaleko zenbait gunetan hain zuzen, bertako hartzak eta beste espezieak –basoilarrak (Tetrao urogallus), e.b.–
babesteko helburuaz egin direlarik.
Horrez gainera ordea, eta giza ihardueren
murrizpenarekin jarraituz, kontutan hartu behar
den ideia nagusia zera da, alegia, hartzaren babesa bere habitataren babesa dela batez ere, eta
ondorioz zenbait iharduera ekidin egin behar dira
halaber, ez babes-eremuan soilik, baizik eta baita
animaliaren iharduera iraunkorreko eremuetan
ere. Giza iharduera kaltegarri hauen artean garrantzitsuenak, batidaz burututako basurde-ehiza,
baso-ateratzea, pistak zabaltzea, turismoari begira egindako azpiegituren gehitzea, pistetan zehar
baimen bereziak dauzkaten profesionalak ez direnak ibilgailuz ibiltzea, eta oro har, ingurunea eralda dezakeen edozein iharduera leudeke. Guzti
hau burutu ahal izateko, noski, basazainen kontrol
zehatza derrigorrezkoa denik ez da esan beharrik
ere.
Azkenik, iharduera hauek mugatu egin beharko lirateke animaliaren errantza-eremuetan ere,
baldin eta hartzaren presentzia somatzen bada
bertan. Honela, basurde- batida bat egin behar
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den haranean hartza baldin badabil, batida hori
beste lekuren batetara aldatu beharko litzateke,
eta gauza bera batidaren ordez baso -ateratzeren
bat burutu behar bada ere. Neurri hauek bereziki
zehatzak beharko lukete izan animaliaren araldian, eta urriaren hamabostetik aurrera. Horrez
gainera, eta basogintzari dagokionean, badira
zenbait neurri hartzaren bizileku osoan ezarri beharko liratekeenak, hala nola: hustiratze-epeak luzatu, animaliari lasaitasun gehiago eskeintzeko;
oihanaren espezie- eta adin-dibertsitatea errespe-

ruak egoera ekonomiko aldakorrari doitu beharko
zaizkiolarik. Era berean, ardura berezia eskeini
behar zaie artzainen gainerako beharrizanei ere,
sektore honen egokitze eta modernizazioa faboratuz, artzaintza-eskolak sortuz, e.a. Bestalde, eta
hartz-erasoen eraginak murriztearren, aziendekin
Ian egiteko sistema desberdinak azter daitezke,
hala nola artegiak, hesi elektrikoak edo borda mugikorrak e.a. erabiliz. Gainera, eta hartzaren erasoak murrizteko ildo berean, orkatza eta oreina
sartu beharko lirateke ugaztun hauek ez dauden

tatu; baso -ateratzeak hartzaren bizimoduan era-

haranetan, hartzak bestelako ehizakiak ere ukan

gin gutxiena izan dezaketen sasoietan burutu –uz-

ditzan.

tailaren batetik urriaren hamabostera –; basoa
ateratzeko inpaktu gutxiena izan dezaketen eta
pista laburrenak eskatzen dituzten sistemak aukeratu –kablez edo helikopteroz–; trokak eta % 60
edo gehiagoko malkarra duten inguruneak errespetatu, e.a. Horrez gainera, noski, derrigorrezkoa
da baso -lanetan dabiltzen taldeen arteko koordinazio osoa, eta baita hauen eta hartzaren zaintzeaz eta jarraipenaz arduratzen diren taldeen artekoa ere. Era berean, eta beste giza iharduerei
dagokienean, derrigorrezkoa izan beharko litzateke inpaktu-ikerketak burutzea hartzaren bizilekuetan eraiki beharreko edozein azpiegitura egiten
hasi aurretik, eta horrez gainera ez litzateke turismoa erakartzeko gune berririk sortu behar bertan,

ez eta dagoenik zabaldu ere.
Guzti hauek, ordea, giza iharduerak mugatu
edota debekatzera bideratutako neurriak dira, eta
berez ez dira aski hartzaren babeserako. Izan ere,
ez da ahantzi behar ingurunearen babesa gizarte
osoaren ardura dela, eta ezin daitekeela kultura
kaletar hutsean oinarrituta halako edota bestelako
debeku edo mugarik ezarri, baldin eta babestu
nahi den ingurunean kokaturiko herrietako biztanleak eta heuren kultura eta lanbideak kontutan
hartzen ez badira. Hartzak zuzenean, edota bere
kontserbaziorako hartutako neurriek sorturiko kalte eta eragozpenen ardura gizarte osoaren kontua
da, eta ondorioz guztioi dagokigu, administrazioen
bitartez, bertako herri eta haranetako biztanlegoari ordain egokia eskeintzea. Honela, bada,
errestrikzioez gainera, beste motatako neurriak
ere derrigorrezkoak gertatuko dira hartzaren babeserako.
Artzaintzari dagokionean, begibistakoa da hil,
zauritu edota galdutako aziendek sorturiko galerak ordaindu egin beharko direna. Ordainketa honek, gainera, hildako animalien balioa, zeharkako
galerak (azienda umedunen kasuan, e.b.) eta kalteordaina bildu behar ditu, kontzeptu hauen kopu-
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Basogintzari dagokionean berriz, hartzak ez,
baina honen babeserako hartutako neurriek nahikoa galera ekarriko lizkioke, izan ere, lehenago aipaturiko errestrikzioek hustirakuntzaren murriztea
suposatzen bait dute. Honela beraz, kasu honetan
ere administrazioak kalteordain egokia eskeini beharko luke hartzaren babeserako garrantzitsuak
diren inguruneetan basorik ez ateratzearen truke,
bertako herritarrentzat errentagarritasun bera edo
handiagoa izan dezan basoa bertan uzteak. Horrez gainera, inpaktu gutxiago duten hustirakuntz
sistemen erabilera ere bultzatu behar bada, sistema hauek martxan jartzeko bitarteko guztiak (informazioa, teknika, diru-laguntzak, e.a.) eskeini
beharko dira halaber.
Azkenean, helburua gizakia eta hartza ekosistema piriniarrean elkarrekin eta elkarri gehiegizko kalterik egin gabe bizitzea da, baina honek
ez du inondik ere bertako herritarren bizimoduaren kalitatearen murrizpenik ekarri behar.
Alderantziz, Piriniotako ingurunearekiko babes-neurriak bertako bizidun guztien bizi-baldintzak
hobatzeko bideratu behar dira, gizakia barne; faktore hau kontutan hartzen ez duten bide guztiek
bertako herritarren kontrako jarrera logikoarekin
egingo dute topo, eta beraz antzu gertatuko dira
nahi eta nahi ez.
Guzti honez gainera, ordea, ezinbestekoa da
aldi berean, hartzaren babesarekin loturiko kolektibo eta komunitateetako gizabanakoen animaliarekiko eta naturarekiko ikuspuntu eta planteamenduetan eragitea. Egun hartza sinbolo edo
adierazle garrantzitsua da Piriniotako haran eta
herri gehienetan, eta berau irudikatzen duten marrazkiak nonahi ikus daitezke, txartel eta argibideen apaingarri gisara; alabaina, zoritxarrez turismoa erakar dezakeelakoan erabiltzen den ikur
hutsa baino ez da sarri askotan. Honela, bada,
derrigorrezkoa da hartzaren bizimoduari eta garrantziari buruzko informazioa zabaltzea berau
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bizi deneko haran guztietan, aldi berean bertako
biztanleei heuren mendietan daukatena altxor na-

koek populazio txikiekin duten baliogarritasun eskasa, izan ere, zenbat eta populazioa txikiagoa

tural ikaragarria denaz oharteraziz, beronen balio

izan, are eta arrisku handiagoa bait du kolpez de-

mugaezinaz jabe daitezen. Horretarako, ordea,
gainerakook, kaletarrok, eman behar diogu balio

sagertzeko, nahiz eta ingurunea egokia izan, edota populazioaren erregresioa eragiten zuten fakto-

hori aidez aurretik, goiko atalean aipaturiko kal-

reak erabat desagertu. Suntsipenaren arrazoiak

teordain, diru-laguntza eta gainerako inbertsio

oso desberdinak gerta daitezke: katastrofeak

guztiak eskuzabaltasunez eskeiniz. Beste modu
batera esanda, zenbat eta baliagai gehiago es-

–naturalak edo ez–, ingurune-aldaketak –gizakia-

keini are eta onarpen eta oneritzi handiagoak

ren eraginez edo berez gertatutakoak–, dibertsitate genetikoaren galera –odolkidetasuna, fundat-

izango ditu animaliak.

zaile-efektua, jito genetikoa...–, eta aldaketa

Azkenik, derrigorrezkoa da era berean, har-

demografikoak, azareak garrantzi handiagoa iza-

tzaren babesaren eta errekuperazioaren aide bu-

ten bait du populazio txikien hilkortasun eta ugal-

rutzen diren ekintza eta eragiketa guztietan le-

kuntzari dagokienean. Arrazoi edo faktore hauek

kuan lekuko administrazio, kolektibo, herri-talde,
naturzale, eta abarrekin elkarlanean aritzea, behar izanez gero Ian guzti hauen koordinazio eta
antolakuntza heuren esku utziaz –nahiz eta errespontsabilitate ekonomikoak gizarte osoarenak
izan–. Ezinezkoa bait da honelako planteamendu
orokorrik aurrera ateratzea, baldin eta bertakoek
Parisen, Zaragozan, Iruñean edota auskalo non
bizi diren kaletarrek ezarritako zerbait bezala hartzen badute. Aldiz, guzti hau bertakoen partaidetza, eta agian gidaritzapean ere egin beharreko
lana izan bide da, horretarako behar diren bitarteko tekniko eta ekonomiko guztiak eskeini behar
zaizkielarik. Beti ere hartzaren babesa eta errekuperazioa ziurtatuko denaren baldintzapean noski.
Oso populazio txikien etorkizunaz diharduten
biologoek aspaldi behatu zuten populazio normalen dinamikan erabili ohi diren eredu matemati-

denak aleatorioak dira, baina, halaz ere nabarmena gertatzen da erlazio probabilistikoa izanen
dela, populazio baten tamainuaren eta beronen
suntsipena gertatuko deneko dataren artean.
Guzti hau honela izanik, argi eta garbi ikus
daiteke gutxieneko populazio-kopurua beharrezkoa dela beronen epe luzerako iraunkortasuna
posible gertatu ahal izateko, eta ondorioz, eta
hartz piriniarrari dagokionean, beronen iraupenak,
egun geratzen diren aleen babesa ezezik, berauen ugalketa, eta populazioaren emendioa eskatzen ditu edozein kasutan.
Zein da, ordea, hartzaren iraunkortasuna
ziurtasun ia osoz berma dezakeen gutxieneko populazio hori? Azken hamarkadetan makina bat
ikerlari Populazio Minimo Bideragarria izenaz ezagun den kontzeptua aztertzen aritu da, berau estimatzeko egindako lanak bi lerro desberdinetan

`

BEHATUTAKO
BALIO - TARTEAK
HILKORTASUNA
(N -ren %tan)

4.2 - 11.0

URTEAN
ERNALDURIKO
EMEAK
( N -ren %tan )

4.5

HARTZ-KUMEAK
UMALDIKO

1.0

ZORIZ AUKERATUTAKO BALIOAK

0 URTEA

HASIERAKO

10.8

KOPURUA

3.0

KOPURU TOTALA = N

20

1. URTEA

2. URTEA

10 %
(=-2)

6%
(=-1)

5%

10 %

1

2 ?

9

1 ( + 1)

1.5 ( + 3)

19

21

X. URTEA

100. URTEA

0 edo N

100 ERREPIKAPEN
12. Irudia. Hasierako kopuruen arabera hartz - populazio txikien iraupen - probabilitateak estimatzeko
garatutako eredu matematikoen oinarrizko printzipioa. Shafferen 1983.eko modelotik egokituriko
simulazio sinplifikatua (Berducouren 1990.eko erf.tik itzulia).

107

bana daitezkeelarik: batzuek, erizpide genetikoetan oinarriturik, epe luzerako iraupena aztertzen
dute; besteek berriz, eta erizpide demografikoen
arabera, epe laburrerako kontserbazioa dute ikergai. Beti ere ikerketa hauek experimentalki bildutako datuez eraikitako eredu matematikoetan oinarritzen dira.
Hartzaren kasuan, eta Grizzly izeneko hartz
arre amerikarrari buruz eginiko ikerketen arabera,
50 belaunaldiren ondoren –hartzaren kasuan 500
urte inguru– populazioaren dibertsitate genetikoa

doko taulan beha daiteke. Bertan, eta 20 alez
osoturiko hasierako populazio hipotetikoa hartuz,
errealitatean behatutako hilkortasunak, ernalduriko eme -kopuruak eta umaldiko kume-kopuruak
ageri dituzten balio-tarteen artetik zorizko balio
batzu aukeratzen dira, hauek populazioari aplikaturik bere bilakaera posiblea arrikusten delarik.
Esate baterako, lehen urtean hilkortasuna populazio totalaren (20 ale) 10%ekoa izanik, bi hartz
hilko lirateke urte horretan (-2); demagun, bestalde, ernaldutako emeak populazioaren 5%a direla

mantentzeko, gutxienez 50 alez osoturiko popu-

(eme 1), eta umaldiko hartz-kopurua 1 dela; ho-

lazio genetikoki aktiboa behar omen da, zenbait

nela urte horretan hartzume bat jaioko litzateke

ikerlanek diotenez (Franklin 1.,1980; Lacava J.

(+1). Ondorioz, lehen urtean populazioaren bila-

eta Hugues, 1984; eta Reed J. et al., 1986).
Hartz arrearen kasuan populazio genetikoki akti-

kaera ondokoa genuke: 20 - 2 + 1 = 19. Eragiketa hau 100 aldiz errepikatuz 100. urtean popula-

boa populazio totalaren 20-40% bitartekoa izanik,

zioak izan lezakeen tamainua lortuko genuke,

125-250 ale beharko lirateke gutxienez, popula-

eta ariketa osoa behin eta berriro errepikatuz, 20

zioa 500 urteren buruan genetikoki osasuntsu

alez osoturiko hasierako populazio horrek 100

egon dadin. Halaz ere, eta egungo egoera ikusirik
hori urrun samar joatea izan daiteke, eta beraz

urteren buruan irauteko probabilitatea lor daiteke. Eredu honen arabera, Shaffer-ek ondoko

komenigarriagoa izan bide da epe luzean baino,

iraupen-probabilitateak ondorioztatu zituen ha-

erizpide demografikoek epe laburrerako eskein-

sierako populazio desberdinentzat:
Honela, beraz, eta datu hauek aintzakotzat

tzen dizkiguten datuetan finkatzea.
Kasu honetan egindako ikerketak ere (Shaf-

hartzen badira, hartzaren kasuan Populazio Mini-

fer M., 1978 eta 1983) Grizzly amerikarrari da-

mo Bideragarria (P.M.B.) 40 eta 50 aleren artekoa

gozkio, baina beronek ugalkuntza eta hilkortasu-

bide da. Pirinioen kasuan ordea, gune nagusia ez

nari, eta umaldiko kume-kopuruari buruz ageri

da 10 aletara iristen, eta beraz, berauen iraupen

dituen balioak, eta hartz piriniarrarenak antzerakoak direnez, ikerketa horien emaitzak ere aplikagarriak izan bide dira Piriniotan. Honela, Shaffer-ek Populazio Minimo Bideragarria, 100
urteren buruan gutxienez ale batek bizirik irauteko probabilitatea 95% baino handiagoa izatea
berma dezakeen gutxieneko kopurua bezala definitu zuen, berau finkatzeko, hasierako kopuru
hipotetiko desberdinei urteko hilkortasuna, ernalduriko eme -kopurua, eta umaldiko kume-kopuruaren balioak ezartzen zaizkielarik. Shaffer-ek
erabilitako modeloaren adibide sinplifikatua on-

probableena 20 urtetik beherakoa izango litzateke
Shaffer-en modeloaren arabera. Modelo hauek ordea behin eta berriro berritzen eta egokitzen dira,
bai Shaffer-ek nahiz beste ikerlari batzuk burututako lanetan, beti ere errealitateak ageri dizkigun
gertakizun gehienak bertan integratu asmoz, eta
dirudienez zenbat eta modelo konplexuagoak sortu, are eta handiagoa da Populazio Minimo Bideragarriaren kopurua. Honela, egun Grizzly hartzari
dagokionean lortutako kontsentsuaren arabera,
subespezie honen P.M.B.a 70 eta 90 ale bitartekoa bide dela onartu da.

Populazioaren
kopurua

10
20
30
40
50

100 urtetara
irauteko probabilitatea

6
36
74
94
98

%

iraupen probableena
( urtetan )

19
44
69
79
114

13. Irudia. Hasierako kopuruaren arabera, hartz - populazio batek 100 urteren buruan irauteko dituen
probabilitateak, eta iraupen probableenak. (Shafferen 1985.eko erf.tik egokitua)
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Egia da izan, modelo matematiko hauen ba-

deratutako neurriak ere hartu beharko direla,

liogarritasuna ez dela erabatekoa, eta, populazio
txikien bilakaeran zoriak duen garrantzia kontutan

hauen artean gehien aipatzen dena kanpotik ale

izanik, posible dela berauek estimatutakoa baino

Kanpotik ekarritako hartzen sartzapena or-

askotaz ere iraupen luzeagoa izatea. Hala ere, ordea, animalia baten kontserbazioa planteatzean

dea, aurretiko makina bat etaparen ondorioz soilik

ezin da inondik inora beronen bilakaera salbues-

eta ezer baino lehen derrigorrezkoa dugu egun

penezko kasu arraroa izan daitekeenaren itxaropenik eduki, eta aldiz, ahalik eta bitarteko gehien

geratzen diren aleengan eragiten duten iharduera
edo faktore kaltegarri guztiak ezabatzea, ez bait

ezarri behar dira bere iraupena bermatu ahal izan

luke inolako zentzurik kanpotik hartzak ekartzeak

dadin. Horrexegatik, egun biologo kontserbatzaile-

baldin eta gero Piriniotan hiltzera kondenatzen ba-

ek eta faunaren gestioaren arduradunek duten

ditugu. Honela, beraz, argi utzi behar da lehenik

joera, heuren gestio-helburuak P.M.B.ak zehaztu-

egungo populazioaren kontserbazioak eskatzen

riko mugak baino askotaz ere kopuru handiagotan

dituen bitartekoak jarri behar direla martxan, aldi

ezartzean oinarritzen da, edozein arrisku ekiditeko

berean bertako hartzen arazo, iharduera, beharrizan, eta abarrei buruzko informazio hobea lortuz.
Era berean, egungo populazioaren ezaugarri demografikoak aztertu behar dira: ar eta emeen ar-

berriak ekartzearena izanik.

buru daitekeen azken urratsa izanen da. Honela,

asmoz. Honela beraz, nabarmena da Piriniotako
hartz arrearen kasuan, geratzen diren aleen babesaz gainera, populazioaren emendioa lortzeko bi-
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14. Irudia. Populazio Minimo Bideragarriaren, eta Piriniotako azken gune erliktikoen egitura demografikoen
arteko konparaketa ( Berdudouren 1990.eko erf.tik egokitua).
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teko proportzioa, adinak, e.a., izan ere ez bait
dugu egun honelako daturik.
Bestalde, eta kanpoko aleen sartzapena arrakastatsua izan dadin, beste zenbait urrats ere
eman behar da aurretik. Lehenik aztertu behar
den arazoa, hartzen Populazio Minimo Bideragarriak eskatuko lukeen adinako ingurunerik ba ote
dagoen da, bai hedapenaren aldetik, eta baita ingurunearen kalitatearen aldetik ere. Azterketa honek gainera, ingurunearen hustirakuntzak etorkizunari begira izango dituen joerak aurrikusi behar

keen eragozpen edo kalte guztien konpentsazio
egokiak ere hartu behar direlarik.
Hirugarrenez eta bukatzeko, askatutako animalien superbizipena bermatzera bideratutako
programa zientifiko zabala antolatu behar da, animalien erradiotelemetriazko jarraipenaz hornituta,
eta bertako populazio osoaren gestioa aztertuko
eta egituratuko duena.

AMAIERA GISA

ditu. Azken batean, hartzaren presentzia giza
iharduerekin bateragarria ote den, edo izan daitekeen da lehenik jakin beharrekoa.

begibistakoa da sekulako lana eta inbertsioak

Bigarren pausoa, sartzapena bera alderdi
tekniko, soziologiko eta ekonomikotik aztertzen di-

egin beharko direla gure antzinakoek gizakiaren
arbasotzat zuten hartz beldurgarri bezain liluraga-

tuen plangintza osoa egitea litzateke. Alderdi tek-

rri eta ohoretsuak gure artean iraun dezan. Baina

nikoak, sartzapenarekin hertsiki erlazionaturiko

zoritxarrez eskizofreniarik bidegabekoenean mur-

arazoak argitu behar ditu, hala nola, ekarri beha-

gildutako gizartean bizi gara, eta egun ingurunea-

rreko aleen jatorria, elikadura artifiziala erabiltzea-

rekiko ardura, ekologia, eta jokabide "berdeak"

ren posibilitatea, lehiaketa interespezifikoak sort
ditzakeen arriskuen ebaluaketa, sartzapen-tekni-

nonahi eta egunero aldarrikatzen diren arren,
inoiz baino kalte handiagoak ezartzen dizkiogu

Aurreko orrialdeetan azaldutakoaren arabera,

ken hautaketa, ekarri beharreko aleen sexu, adin

antzina Ama Lurra izenaz ezagun genuen bizileku

eta kopurua, sartzapena burutzeko sasoirik ego-

honi. XX. mendearen azkenetan, milaka dira mun-

kienaren hautaketa, e.a. Soziologiari dagokione-

duan desagertzear dauden espezieak, eta inguru-

an, berriz, informazio eta formazio zabalak eskeini

ne-mota osoak ere galtzeko zorian ditugu. Hartza,

behar dira sartzapena burutu behar deneko lekue-

otsoa, katamotza, arrano beltza, ugatza, belatz

tan, aldi berean maila lokalean gerta daitezkeen

handia, igaraba, basahuntz piriniarra eta gainera-

mota guztietako eragozpenak ebaluatuz, eta berauek gainditzeko beharko liratekeen formulak aurrikusiz. Alderdi ekonomikoaren aldetik, berriz,
operazioaren kostu osoa hainbatu beharko da,
kostu honen barne bertako herrietan sort daitez-

ko espezie enblematikoak ez dira beste edozeintzu baino garrantzitsuagoak, baina berauek gure
historia eta kulturan leku berezia izanik ere heuren suntsipena ekiditeko gai ez baldin bagara, jai
dugu.
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Arrano beltza Eginon, Araban

(A.E.)

Erreserbak finkatzean zenbait espeziek iraungipen-arrisku handiagoa dute besteek
baino: oso espezialistek, tamainu handikoek, oso mugikorrak direnek... Honen adierazgarri hainbat goi-harrapakari izan daitezke, hala nola, arrano beltza.

113

(J.R.A.)

Zenbait espezieren presentziak erabateko garrantzia izan dezake ekosistema zehatzen oreka dinamikoa baldintza onuragarritan mantentzeko: gako espezieak dira hauek,
eta hauen kontserbazioak, espezie berarenaz gain, bizi direneko ekosistemena baimentzen du halaber. Era berean, intsektuek derrigorrezko papera betetzen dute polinizazioan, izurri-espezieen kontrolean...
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Hartz arrea Albertan, Kanadan.

(A.E.)

Sarritan espezie baten babeserako gehiegi itxaroteak ondorio latzak ekar ditzake.
izan ere, gehienetan kopuru batetik beherakoak diren populazioak ez bait dira bideragarriak izaten. Tamalez, oraindik ez ditugu espezie gehienen populazio minimo bideragarri
horiek ezagutzen, hartza arrearen kasua salbuespen gutxietariko bat dugularik. Izan ere,
espezie hau oso sakonki ikertu izan da Amerikan. Dirudienez, populazioaren bideragarritasuna epe ertainera (100 urte) bermatzeko, 100 ale inguru beharko lirateke.
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Ngorongoro National Park, Tantzanian

(A.E.)

Esan dugu espezie konkretuen babesak ez duela zentzurik. Hala ere, ba daude hainbat espezie enblematiko, alderdi kulturaletik nahikoa garrantzitsuak direnak guretzat. Askotan, bestela onartuko ez liratekeen babes- neurriak, espezie hauek salbatzeko baldin
badira, eritzi publikoak gustura hartzen ditu. Zenbait espezieren kasuan, heuren kontserbazioak habitata egoera osasuntsuan mantentzea eskatzen du. Espezie hauek izaera
enblematikoa, eta beraz gizartearen begikotasuna lortzen badute, heuren kontserbaziorako neurrien bitartez ingurunearena lor daiteke. Errinozero beltza babesteko hartu diren
neurriak pentsaezinak izango ziren habitata soil- soilik babesteko.
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EHIZAREN KUDEAKETA
MICHEL SETOAIN

Saio honetan populazioen kudeaketa aipatu-

Baina leku bakoitzak ba du ahalmen biologiko

ko dugu beraz, hau da, nola gizakiak kudeatzen

bat, higitzen ez dena. Eman dezagun leku batetan

ahal duen populazio basati bat, ehizatuz. Ez dugu

hamaika orkatz izaten ahal direla 100 Ha-tan;

eztabaidatuko noski, ehiza behar ote den atxeki
ala kendu, hori gai luzea bait litzateke. Aldiz, praktikan zenbait lekutan populazioak nola kudeatzen
edo gestionatzen diren ikusiko dugu.

hortik gora ez dira igotzen, eta kumeak sortzen direlarik, urtea izanen dutela joanen dira, eta populazio hori ez da gehiago emendatuko. Hori gertatzen ez bada ordea, populazioak beti gora
segitzen du, ahalmen biologikoa gainditu arte.
Ahalmen biologiko hori pasatzen delarik ez da elikagairik aski izanen denentzat, eta orduan eritasunak hasten dira, aziendak txikixeagoak egiten
dira, eta hiltze gehiago gertatzen. Eta populazioak
behera egingo du.
Baina populazioa beheratu aitzin, ahalmen
biologikoa ere murriztu egingo da, eta batzutan
azkar murriztu gainera. Beraz, populazio horrek
berriro oreka bilatu beharko du ingurunearekin.
Honela, populazioa txikiagotuko egingo da, eta
gero hazi, eta berriro txikiagotu... eta ziklo horrek
jarraitzen du, beti ere orekaren bila, eta sekulan
aurkitu gabe leku horretan. Horren arrazoia aise
azaltzen da: orkatzak belarra jaten badu, azienda gutxi bada hoberena janen dute, eta gainera
belar-muturrak janen dituzte soilik; azienda
gehiago baldin bada ordea, belar gehiago janen
dute, eta populazioa handiegia bada berriz guztia hustiratuko dute, belarra lurtzoruraino janez,
eta belar hori ez da berriro haziko. Leku horrek
orkatzekiko duen ahalmen biologikoak behera
egin du.
Sarrioaren kasua (Rupicapra rupicapra) adibide berdintsua dugu: zuhaitzetako kimuak jaten dituelarik, untsaraz populazioa orekan baldin bada,
urtean urteko mozkina janen du soilik, hots, urtean puxatuko dena. Azienda gehiago baldin bada
ordea, urtean puxatu dena eta aurreko urtean puxatu dena janen dute; helduko da urtea non-eta
guztiz gibeleratzen bait da bertako ahalmen biologikoa, eta hori gertatuz gero lekua pobretzen da
eta populazioak murrizten dira bat batean –hori biziki ongi ikusten dugu mendietan ere, mendian
bizi diren aziendekin–. Sarrioaren kasuarekin jarraituz, neguan, elurra egiten duelarik, sarrioak ez

Hasteko behar litzateke ikusi ea populazioak
emendatzen ahal litezkeen gizakirik gabe. Hori
seguruz ere gertatzen ahal da –beharbada era
desberdinean–, baina ikusiko ditugu kasu batzu
non-eta gizartea ez den arduratzen baso-ehizaz,
eta zein arazo sortzen ahal diren batzutan. Behar
da jakin gainera, leku naturalak gutxi direla, eta
orain leku basatitzat ditugunak gizakiak moldatuak direla gehienak, edo denak. Parke Nazionalak hartzen baditugu, hauek gizakiak ditu eginak,
eta hauetan aurkitzen dugun fauna berezia da,
gehienik gizakiak hautatua alegia. Beraz, leku natural gutxi da, eta baso-ehiza berauetara egokitzen da.
Praktikan ordea, populazio bat nola ehizatzen
den eta aldi berean nola emendatzen ahal den,
hori dugu aztertuko dugun gaia. Printzipioa biziki
sinplea da, hori da, kapital bat behar dela atxeki,
hunkitu gabe, eta interesak soilik bildu. Hau iduriz
biziki sinplea da, baina oraingoz horretaz arduratu
gabe, ikusiko dugu lehenik nola emendatzen den
populazio bat.

POPULAZIOEN EMENDIOA
Eman dezagun leku batetan ez dela aziendarik –hartuko dugu adibidez orkatza (Capreolus capreolus)–.
Orkatzak etortzen direlarik, eta gehienik ale
gazteak izanen dira bertara helduko direnak, hasieran leku hutsa dute, gustuko lekua dute, eta ba
dute aski elikagai populazioa emendatzeko. Beraz, lehen une horretan populazioa biziki fite
emendatzen da.
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dira edozein lekutan egoten ahal; leku berezi ba-

an aurkitzen, eta orduan egiten bait dute kumerik

tzu behar dituzte, hala nola eguteran kokaturik

gehien.

dauden maldak, edo haizeak astintzen eta elurrez

Aipatutakoa azienda handien kasua dugu,

garbitzen dituen bazterrak. Babesleku horietan
sarrio -kontzentrazio handiak gertatzen dira, eta aipatutako sistemaren arabera bertako ahalmen
biologikoa oso murrizten da. Piriniotako Parke Nazionalean antzerako zerbait gertatu da: sarrio-populazioa azkar emendatu da, beti emendatu da,
eta eritasunak sortu dira —keratokonjuntibitisa
agertu zelarik populazioaren erdia hil zen—; denbora berean, lehen sarriotarako frango aberatsak
ziren leku batzutan gehiegizko hustiratzea gertatu
da, eta orain ez da sarriorik gehiago hazten ahal
leku horietan.
Beraz, arazo hau ikusiz zer egin? Ekosistema
natural batetan populazio horiek orekan behar lukete predazioarekin, baina leku hauetan ez da
predaziorik gertatzen, azienda horietarako bederen, eta beraz ez da erregulaziorik egiten ahal.
Honela, momentuan egiten den erregulazio bakarra —onerako edo txarrerako—, ehiza izanen da.
Eta beraz, ehizaren bitartez beharko da saiatu populazioa ahalmen biologikoaren azpian atxeki dadin; honela, ingurunearen ahalmena ez da murriztuko, eta aldi berean produkzio bat lortu ahal
izanen da. Izan ere, populazioa ahalmen biologikoak manten dezakeen mailaren azpian dagoenean bait dira aziendak osasun -egoera hoberene-

ungulatu handiena partikularzki, izan dadin oreina
(Cervus elaphus), basurdea (Sus scrofa), orkatza
(Capreolus capreolus), sarrioa (Rupicapra rupicapra), eta abar. Piriniotako Parke Nazionalean arazo hau gertatu da, eta orain ere gertatzen ari da:
ahalmen biologikoa azkar beheratu da, eta ondorioz, bertako ingurunea pobretzen ari da. Arazo
honek bi konponbide ba ditu: edo harrapakari bat
sartu, eman dezagun otsoa (Canis lupus), edo
Parke Nazionalean ehizean hastea. Iduriz, ehizean hastea errazagoa litzateke otsoa botatzea baino, teknikoki errazagoa, eta agian arazo gutxiago
sortuko luke, baina gai hau eztabaidagarria da
edozein modutan.
Beraz, ahalmen biologikoa ikusi dugu. Baina
bi ahalmen biologiko desberdin ba direla erran behar da, praktikan ikusten dugularik. Batetik "ehizazainaren" ahalmen biologikoa dugu, zinegetikoa
—populazio orokorra handia atxekitzeko bideratua
dena—, eta bestetik "oihanzainarena" —honek ez
du kalterik nahi oihanetan, eta populazio txikia
nahiago du—; azken hau ahalmen biologiko ekonomikoa izanen da, eta beti apalagoa da zinegetikoa baino. Bi ikuspuntu hauen artean eztabaida
sortzen da beti, eta normalean bien artean geratzen da atxekirik populazioaren maila.
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Beraz, nola egiten da praktikoki populazio ho-

behar da-eta lana burutzeko –hiru edo lau lagunek egiten ahal dute Ian hau leku batetan, hamabost egunez eman dezagun–.

rien kudeaketa? Hiru kasu desberdin behar dira

Populazioaren tamainua ezagutu ondoren be-

ikusi: lehendabizikoa, jadanik piska bat aipatu du-

har da ikusi zenbat sortuko diren, zenbat hilen di-

guna, azienda handiena dugu, eman dezagun

ren, eta azkenik zenbatez emendatuko den popu-

ugaztun handiena, ungulatuena; bigarrenez azien-

lazio hori urte batetik bestera.

da txikiak ditugu, eta hauek planteamendu des-

Oreinaren kasua hartzen badugu –bizpahiru

berdina dute ikusiko dugunez; eta azkenik migra-

kasu ikusiko ditugu–, populazio bat bere ingurune-

torioen kasua dugu. Hauexek dira hiru arazo

arekin orekan delarik, orein-populazioa %20an

bereziak.

emendatzen da. Orkatzaren kasua hartzen badugu berriz, emendioa handiagoa izaten da, anitzek
bi kume egiten bait ditu, eta honela, urteko emen-

AZIENDA HANDIAK: UNGULATUAK

dioa %30ekoa izaten ahal da. Sarrioa berriz, mendian bizi da, hiltze gehiago gertatzen da bertan,

Printzipioa ikusia dugu jadanik: kapitala behar
da zaindu, eta interesak soilik bildu. Adibide gisara oreina hartuko dugu oraingoan.
Behar da ikusi lehenik zein eremutan egingo
dugun kudeaketa hori. Behar da ongi definitu zein
oihanetan eginen den. Kudeaketa ez da egiten
ahal herri baten mallan, herri txiki baten mallan;
ez da jendearen arabera egin behar, baina azienden arabera. Oreinaren kasua hartzen badugu,
eta orein-populazio batek 10.000 Ha behar baditu
ongi bizitzeko, populazio horren azterketak gutxienik 10.000 Ha hartu beharko ditu, normala denez.
Orkatzaren kasuan, azterketak 600 Ha-tik gorako
lurraldea beharko du (lurralde txikiagoa behar bait
du orkatzak), eta basurdearenean berriz, Ian serio
batek 15.000 Ha behar ditu gutxienez, populazio
guztia orokorki hartzeko.
Behin azterketa-eremua finkatu eta gero, lehendabiziko lana populazioa ezagutzea izanen
da. Eta horretarako, noski, kontatu egin beharko
dira, ahalez udaberrian, gazteak sortu aitzin.
Ba dira anitz metodo populazioaren tamainua
ezagutzeko. Batetik ba dira metodo zuzenak, burutzeko nekezak direnak eta jende askoren parte
hartzea eskatzen dutenak; aziendak, heuren bizilekuetatik atera erazi eta kontatu egiten dira zuzenean. Bigarrenez, ba dira zeharkako metodoak
ere, arinagoak, indizioetan oinarritzen direnak: honela, erran dezagun 10.000 Ha dituen lurraldea
dugula arakatzeko; zeharkako metodoaren bitartez aski izanen da be gan pasaia edo ibilbide bat
prestatzea, eta udaberrian bertan ibiliz zenbat
azienda ikusten diren kontatzea. Bigarren metodo
honen bitartez finitzean ez dugu dentsitaterik ukanen, baina urte batetik bestera lorturiko datuak
konparatzen baditugu ikusten ahal dugu populazioa gorantz ala beherantz ari den. Eta hau beti
ere interesantea da, batez ere arront jende gutxi

eta urteko emendioa %15ekoa izaten da beraz.
Honela bada, 100 oreinez osotutako populazioa baldin badugu, eta nahi badugu populazio
hori beti hein berean atxeki, urtearen buruan 120
izanen ditugu, eta beraz beharko dira 20 azienda
ehizatu. Eta sistema horixe da gero aplikatua
dena.
Frantziako estatuan kudeaketa- sistema hau
legez burutu beharrekoa da 1968az geroztik, eta
handik aurrera populazioak azkar goratu dira, eta
orkatza esaterako azkar aitzinatu da Piriniotaraino. Zeren eta bestela zer gertatzen zen? Ehiztariak joaten ziren ehizera, eta ikusten zuten guztia
hiltzen zuten. Aldiz orain desberdina da. Eman
dezagun leku batetan oreina edo orkatza hiltzeko
eskubidea ba dutela, baina azienden %20-30a
soilik urtean, nahi badute populazioa hein berean
atxeki. Era berean, orkatza berritik heltzen den lekuetan, eta populazioa oraindik goratzen ari delarik ehiztariek %10-20 ehizatzen ahal dute soilik,
eta honela aldi berean populazioak hazten segitzen ahal du.
lkusi dugu beraz, sinpleki, nola kudeatzen
ahal diren populazio batzu. Erran nahi da aitzinetik, politika hau aplikatu aitzin, babeslekuak ba zirela, erreserbak ba zirela azienda horientzako
–orkatzarentzako, oreinarentzako, eta abar–. Sistema hori aplikatuz geroztik babesleku horiek guztiak kenduak izan dira zeren eta ez bait zuen itxurarik horien atxekitzeak; 20 orein behar zirelarik
hil, 20 behar ziren hil, eta berdin zuen babesleku
batetan hiltzea edo ez; eta arrazoi beragatik, elurrarekin ere zilegi da horien ehizatzea. Eta ondorioz gauzak frango aldatu dira.
Kasu sinpleenak alde batera utziaz ordea, ba
dira hainbat arazo zenbait espezierekin. Sarrioarena esaterako berezi samarra da, Piriniotan hartzen badugu partikularzki, be gan arazo izugarriak
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direlarik. Parke Nazionalean sarrio-populazio handiak dira, baina gazteak Parketik atera beharra
izaten dute, kanpora ezarriak dira kolonizatzaile
gisara, zeren eta populazio batek beti behar bait
du kolonizatu kanpoan duena. Beraz, gazteak
Parketik ateratzen ziren, eta kanpoan sistematikoki ehizatuak ziren. Honela, atera eta lehendabiziko egunetan anitz hilak ba ziren, eta bizirik ateratzen zirenak berriz Parkearen barnean sartzen
ziren. Arazoa garbia zen: inguruan leku onak ziren
sarrioentzako, ba ziren populazioak emendatzen

inork ez du ezer egiten; ondorioz, basurdeak
emendatzarekin kalteak ugaritzen dira eta baserriak hunkitzen, problema izugarria izanik. Guzti
honen ondorioz, aurtendik aurrera berriro baimendu da gauez basurdeen tiratzea. Eta horrek arazoak ekarriko ditu ziurrenik, zeren eta hogeitamar
urte eman bait ziren iharduera horien debekatzeko, eta orain, bat batean berriz baimentzen dira.
Eta ez dago garbi populazio horiek beti kontrolatzen ahalko direnik horrela.
Baina basurdeen kasuan, kudeaketa egitera-

ahal zirenak, eta ez ziren sekulan ere egiten ze-

koan, populazioaren kopuruaz gainera ba dira

ren eta ehiza-presio hori sobera azkarra bait zen.

beste zenbait arazo kontutan hartu beharrekoak.

Arazoak bigarren alderdi bat ere ba zuen:
Parketik ateratzen zirenak gazteak eta arrak ziren,
partikularzki arrak gehiago ibiltzen bait dira, eta
ondorioz ar gehiago hiltzen ziren emeak baino,
azken hauek Parkean geratzen zirelako. Honela,
populazioaren estruktura ere aldatu egiten zen,
eme gehiago zegoen, eta aldi berean hiltze gehiago gertatzen zen naturalki arretan. Azken fenomeno honen arrazoia zera da: sarrioaren araldia azaroan izaten da, eta beraz, elurra bada baldintzak
ez dira biziki onak, arrak sasoi honetan jan gabe
ibiltzen bait dira, beti emeen gibeletik, eta ondoren
elur gogorren bat izanez gero ez dute erreserbarik
izaten aski bizitzeko, eta anitz hiltzen dira naturalki horrela. Parketik kanpora joaten diren arrak hilez gero, barnean beti eta eme gehiago eta ar gutuiago

izatAn Mil, Ata honAla, ar hauAk Ian

handiagoa zuten araldian, heuren hilkortasuna ere
handiagoa izaten zelarik. Honela, orain Parkean
arazo larria dute: eme anitz ba da eta arrak beti
eta gutxiago dira, eta populazioa piskanaka beherantz egiten hasia da.
Basurdearena ere kasu berezia da oso, zeren
eta azkar emendatzen ahal bait da, urte batetik
bestera populazioak %50 eta %200 bitarteko hazkundea edo eta handiagoa ere izaten ahal duelarik. Eman dezagun, 100 basurde baldin badira
leku batetan, hurrengo urtean 300 edo gehiago
izan daitezkeela. Eta kasu hau ere gertatzen ahal
da Parke Nazionalean edo eta bere inguruetan,
populazio izugarri inportanteak garatzen direlarik.
Gainera populazio hauek bizi diren mendietan ba
dira laborantza txiki batzu, baserri txiki batzu, eta
bertako bizimodua aski nekeza izanik jendearentzat, gainera basurdeek eragindako kalte handiak
jasan behar dituzte. Honelakoetan ba dira sistema
batzu basurdeen kalteak murrizteko –artoa edo
beste landatutako lekuak pastore elektrikoz babestu, eta abar–, baina sistema hauek garestiak
dira, bereziki ingurune menditarrean, eta beraz
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Ehiztariek, noski, basurde handiak nahi dituzte hil,
baina behar da ikusi estruktura sozialak dituen
ezaugarriak basurdeen mailan. Azienda gehienetan estruktura soziala matriarkala izan ohi da:
eman dezagun urrixaren inguruan direla urteko
gazteak, eta batzutan bai eta lehengo urteko gazteak ere. Bestalde urrixak elkarrekin ibiltzen dira,
kume guztiekin batera: arrak berriz, bi urte dauzkatenean taldetik kanporatuak izaten dira, handik
aurrera heuren gisara biziko direlarik. Eme-talde
horiek buruzagi bat izaten dute, eta berau da arduratzen dena denetaz: nora joan behar den jatera –gaur horretara joan behar da, bihar beste leku
batetara... –, ehiztariak agertzen direlarik norantz
behar den ihes egin, norantz ez... Buruzagiak
erabakitzen du, eta besteak ez dira sekulan arduratzen 9auza horietaz. Eta buruza9iak dira gehienetan basurderik handienak –emeen artean–, eta
ondorioz, ehizean ere horiexek tiratzen dira
gehien. Gero, taldea buruzagirik gabe geratzen
delarik, anitz egunez kalte handiak gertatzen dira
baserrietan. Eme gazte eta kumeek ez dakite janaririk bilatzen, eta gainera denbora behar da hierarkia berria ezartzeko taldearen baitan. Honelako
jokabideak biziki ongi behatuak izan ahal dira telemetria edo radiotracking-az egindako jarraitzapenetan, eta arazo hauek nahikoa ongi ezagutzen
ditugu orain. Honela, kalte handiak gertatzen direnean ez da beti izaten basurdeak emendatu direlako, baina behar ez den basurdea hil delako ehizean. Horrek erran nahi du ehiza-moldeak ba
duela zer ikustekorik gero eginak diren kaltetan.
Eta hori aski nekeza da konprenieraztea ehiztariei.
Bestalde, basurde-populaziotan adin-piramideak ere garrantzia handia du: basurde emeak 40
kg-tako pisura iristen direnean hasten dira kumeak egiten; honela, lehen urtean, eta 40 kg-tan direlarik bina kume egiten dituzte; 50-60 kg bitartekoek berriz lau kume ere egiten ahal dituzte; 60
kg-tik gorakoek berriz sei munduratzen ahal dituz-
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te. Eta urrixa bat pisuagoa, eta kume gehiago egi-

oreinen ehizera. Oreina hiltzen delarik –edo orka-

nen ditu. Honela, basurde-populazio batetan gaz-

tza hiltzen delarik–, markagailua behar zaio bere-

teak soilik hiltzen direlarik –populazioa gaztea
dela erran nahi du honek–, urte gutxi barne, biz-

hala izterrean ezarri eta itxi, eta orduan ez da
gehiago irekitzen ahal. Gainera markagailuak

pahiru urte barne, populazio hori berehala eroriko
da, eta desagertu ere egiten ahal da.

eguna eta hilabetea zehazteko sistema bat du,

Horregatik, hiltzen diren basurdeen analisiak

behar dira datu hauek bertan pikatu. Zertarako

egin behar dira, heuren adina zein den jakiteko

hori? Lehenago erabiltzen zen errutinazko siste-

–hortz eta haginetan biziki erraz ikusten da hau–.
Honela, leku batetan hiru urtetik gorako basurde

ma berdintsua zen, baina datarik gabekoa; zer
egiten zuen ehiztari anitzek? markagailua azien-

gutxi hiltzen bada, hiru urtez gorako basurderik ia

dari ezartzen zioten, baina itxi gabe, eskuaz atxe-

ez dela erran nahi du horrek, eta beraz leku horre-

kiz, eta ehizazaina etortzen bazen ixten zuten,

tako ehiza-presioa sobera azkarra izan bide da,

baina etortzen ez bazen berriz kendu egiten zu-

populazioa ahula izanik. Bertan eritasunen bat

ten, eta beste egun batez joaten ahal ziren marka-

edo beste zerbait gertatuko balitz, populazioa biziki fite eror liteke. Izan ere, basurdea anitz lekutan
desagertua da honelako prozesuen ondorioz. Honela beraz, izugarrizko garrantzia izanen du basurde-populazioaren dinamika aztertzeak. Eta ehizatuz, ongi ehizatuz, populazio bat atxekitzen ahal
bada leku batetan, era berean, okerreko ehizak
populazioaren desagertzea ekartzen ahal du.

gail y beraz ehizera. Eta bi hiltzeko ordez lau hiltzen ahal zituzten, edo sei, ehizazainak ikusi arte.

Beraz, populazioak nahi baditugu diren bezala atxeki, populazioaren adin-piramideak ere garrantzia handia ukanen du. Honela, hogei baldin
baditugu hiltzeko, ziur da gehienik beharko direla
urteko gazteak hil, populazioaren egitura demografikoa nahi badugu mantendu. Bigarrenik, eta
basurdearen adibidearekin segituz, hobe da 40-80
kg bitartekoak jeneralean gutxi ehizatzea, zeren
eta horiek bait dute kume gehienik egiten. Horregatik, zenbait kasutan gazteak edo arront zaharrak hiltzea baimentzen da soilik, eta ez aldiz kumatzeko sasoi hoberenean dauden aziendak.
Honek beste arazo bat du noski: ehiztariek ezagutzea aziendek zein adin duten; arront gazteak
eta arront zaharrak direnak ezagutzen dituzte
zenbaitzuk, baina beste batzuk hori ere ez.
Guzti honek Ehiza-plangintza osotzen du, eta
bertan urtean zenbat azienda hiltzen ahal diren,
eta behar denean azienda hauen sexua eta adina
ere zehazten dira. Ehiza-plangintza hori ezarri aitzin, urteko kumeak hiltzea ez zen baimendua ehizatzea; hau ezarriz gero zilegi da ordea, eta batzutan derrigorrezkoa ere ba da urteko gazteon
hiltzea populazioa lehengo egoeran atxekitzeko.
Hau praktikan nola gertatzen da ordea
–Frantziako estatuan behintzat–? Erran dezagun
oreinen ehizera joan nahi dugula. Beraz, lehenik
ehiza-elkartera joan beharko dugu oreinen hiltzeko baimenak lortzera. Eta bertan ehizatuko dugun
orein bakoitzeko plastikozko markagailu bat emanen digute; bí markagailuz joaten ahal gara bi

eta beraz, hildako aziendari ezarri eta berehala

Gaur erabiltzen den sistemarekin behar da eguna
eta hilabetea aitzinetik pikatu, ehizazaina etortzen
bada ez bait da beti astirik izanen zuzen pikatzeko. Eta data pikatua ez bada frango kostatzen diren isunak eta prozedurak sartzen dira. Honelako
markagailuak derrigorrezkoak izanen dira azienda
handi guztientzako, basurdearentzako izan ezik,
lehenago aipatu denez ungulatu hau biziki fite
emendatzen delako.
Bestalde, erran dezagun ba dugula eskubidea bi oreinen hiltzeko. Zeintzu hiltzen ahalko ditugu? Zenbait lekutan libre da nahi dena hiltzea,
handiak, txikiak, arrak edo urrixak... berdin da.
Beste leku batzutan ordea, plastikozko markagailuan zehaztua izaten da arra edo urrixa, edo zaharra edo gaztea. Gaztea baldin bada berdina izaten da arra edo urrixa hiltzea; baina bestela, urrixa
hil beharrean arra hiltzen bada amandak ezartzen
dira, amanda frango garestiak, eta gainera debekatzen ahal da hurrengo urtean ehizean aritzea.
Guzti hau lehendabiziko kasuari, erran dezagun ungulatuei dagokienean. Eta ikusten ahal da
frango erraza dela burutzeko: ba dakigu gutxi gorabehera nola ezagutu populazioa, ba dakigu ere
zenbatez emendatzen diren, eta frango aise ikusten ahal da gehiago edo gutxiago behar diren hil.

AZIENDA TXIKIAK
Bigarren kasua, azienda txikiei dagokiena,
berezi samarra da aurrekoaren aldean. Ehizaki
txikiak –eperra (Alectoris rufa), faisaia (Phasianus
colchicus), lapina edo untxia (Oryctologus cuniculus), erbia (Lepus europaeus)...– zelaietan bizi
dira gehienean, nahiz eta mendietan ere aurkitzen
ahal diren. Orokorrean printzipioa beti bera da,
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nahiz eta zertxobait konplikatu: alegia, behar da
lehenik populazioa ezagutu, eta ikusi zenbatez
emendatzen ahal den. Baina azienda txikietan
emendioa ez da beti bera izaten urte batetik bestera. Eman dezagun, uda batez euri asko egiten
baldin badu, hiltze anitz izango da populazio horietan, bai ale helduetan nahiz urteko gazteetan.
Honelakoetan, derrigorrez udaberrian, gazteak
sortu aitzin, zenbat heldu diren aztertu beharko
da; ondoren, udan, gazteak sortuak direlarik, hel-

puru honi beti ehuneko hamarra edo hogeia kendu behar zaio, beti ere ehiztariek sakelean sartzen dituztenak kontatzen bait dituzte soilik, etxera
eramaten dituztenak, baina bost hiltzen dituztelarik, beti izanen dira bat edo bi zaurituak, hilko direnak, eta horiek ere kontutan hartu behar dira.

du bakoitzarekin zenbat kume diren hainbatu be-

bilduak direlarik, frango erraz ikusten ahal da zen-

har da, ehiza-plana hortik kalkulatuz. Dena dela,

bat gazte dabilen, eta heldu bakoitzeko gazte-ko-

legez hau ez da derrigorrez egin beharrik; Fran-

purua. Datu hauek leku jakin batentzat eta bertan

Honetarako ordea, populazioen kontaketak
derrigorrezkoak dira. Honela, udaberrian batidak
egiten dira, lurralde oso bat hustuz, eta ateratzen
diren aziendak kontatuz; ondoren, udan, eta ogiak

tziako estatuan departamentu bakoitzean egoera

egindako euri-kopuruaren eta honen denborareki-

desberdina da, batzutan halabeharrezkoa izanik,
eta bestetan berriz, ez.

ko banaketaren arabera desberdinak dira. Izan

Ungulatu handien kasuaren berezitasun nabarmenena, hauek predaziorik ez izatea dugu,

ere, euriak edo izotzak hilkortasun handia ekartzen bait die populazio hauei: Nafarroako zenbait
lekutan urtean 500 mm botatzen ditu –euri gutxi

izan ere horiek ehizatzen zituena otsoa bait zen,

beraz–, baina man dezagun egun batez 50 mm

eta animalia hau desagertua da leku gehienetatik.

erortzen direla; honek sekulako kalteak ekartzen

Ehiza txikien kasuan ordea predazioa gertatzen

ditu azienda txikien mallan, eta hor hiltze anitz iza-

da, batzutan frango azkarra izaten dena gainera.

ten da.

(Vulpes vulpes), zakurrak (Canis familiaris), katuak (Felis
sp.), lepazuriak (Martes foina), e.a. aipa daitezke.
Hauen harrapakarien artean azeriak

Ondorioz, azienda txipiz osoturiko populazioak
aise ahulagoak dira, eta honela, ehiza-presioak
sarritan desagertarazten ahal ditu. Behin desagertuak direlarik, biziki nekeza da berriz populazio
naturalak lortzea, zeren eta esan diren guztien
arabera, ehun txori –edo ehun erbi– botatzen direlarik, kasu hoberenean hamabost edo hogei gelditzen dira hurrengo urtean –%80-85 hiltzen dira
beraz–.
Hori dela eta, ungulatuen kasuan erabilitakoaren antzerako kudeaketa bat burutzea nekezagoa gertatzen da. Eredu matematikoak erabiliz,
ehiza-plana honela kalkulatzen da:
P = Ax(j+1)–A'/S
non direlarik,
A: Populazioaren kopurua ugalketa-sasoia
hasi aurretik.
x: Udaberritik ehiza-sasoia hasi arte
ehuneko zenbat biziko diren.
j^ Udan, zenbat gazte diren heldu
bakoitzeko.
S: Ehuneko zenbat biziko diren negua
burutzen delarik.
A': Zenbat aurkitu nahi ditugun hurrengo
udaberrian.
Formula hau aplikatuz kalkulatzen ahal da
zenbat hiltzen ahal diren ehizean; halaz ere, ko122

Erbiaren kasua berezia da, izan ere animalia
honek hiru urte inguruko zikloak dituela behatu
bait da. Dirudienez, ehiza da ziklo hauen eragile
nagusia: populazio bat emendatzen ari denean
ehiztariak ohartu, eta erbi-ehizea hasten dira.
Ondoren, populazioa txikitzen hasten delarik, ehiza-presioa biziki latza da, eta honen ondorioa
predazio edo harrapakaritzak duen bera dugu: populazio bat txikitzen ari delarik presio handia
ezartzen bazaio, populazioak biziki fite egiten du
behera, ia desagertu arte. Behin populazioa asko
murriztu denean horien ehiza eten egiten da, urte
pare batez edo, eta denbora horretan berriro
emendatzeko aukera izanen du.
Erbiaren kasuan fluktuazio hauek ehizaren
eraginez gertazen direna ba dakigu; anitz lekutan
ez da erbirik gehiegi ehizatzen direlako, eta
hori garbia da. Baina, ehiza ez da fluktuazio horien erantzule bakarra, zeren eta azienda gehienetan eta leku guztietan gertatzen bait dira, eta
heuren arrazoiak ez dira sobera ongi ezagutzen
oraindik.
Piriniotan gauza bitxia gertatu da erbiarekin.
Orkatza frango berriki iritsi da Piriniotara; bertako
ehiztariek ez zuten ezagutzen, eta beraz kontent
ziren hastapenean ikusi zutelarik. Baina erbi-ehizerako ikasitako zakurrek, erbiaren arrastoak
utzi, eta orkatzarenaren gibeletik joaten dira.
Eta hortaz, orkatzak diren lekuetan erbirik ez
da ehizatzen ahal, edo frango nekeza suertatzen
da. Honela, erbiaren babeserako politikarik
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onena orkatza botatzea gertatu da leku horietan.

Bestalde, laborantzan gaur egun eremu han-

Izan ere, orkatza iritsiz bezala erbia emendatu

diak egiteko joera dago, beti eta handiagoak, eta

egin da anitz tokitan, ehiza -presioa gutxitzearen

faisaiak eta eperrak –eta maila batetan erbiak–
ez dira barnean bizi baina bazterretan. Beraz, ani-

ondorioz.
Zenbait lekutan –Euskal Herrian leku askotan–, populazio-kudeaketa egin beharrean nahiko
izaten da aziendak erosi eta ehiza-sasoiaren aitzi-

malia hauek landa-soroen arteko mugak behar dituzte bizitzeko, azienden %80a bazterretatik 20

nean botatzea. Gero, bi egunetan joaten dira, ber-

m -tara bizi bait da, barnean sekulan ere sartu
gabe; eta egun alorrak 100 Ha izatera iristen dire-

tan ehizatzen dituzte, eta kontent dira. Honek ara-

nez, animalia hauen bizileku-eskasia begibistakoa

zo asko ditu, zeren eta hori egiten delarik ez bait

da. Honela beraz, azienda txikientzako laboran-

da kudeatzerik egiten ahal gero populazio -mailatan. Eta bestalde, iharduera honek populazio na-

tza-motarik egokiena laborantza txikia da, alor txikitan antolatua, eta nekazal gai desberdinak Ian-

turalak desagerterazten ditu, genetika-mailako

tzen dituena. Aldiz, 200 Ha-tan ogia egiten bada

arazoak ere sortuz. Hau, orokorrean kaltegarria

soilik, Nafarroako hegoaldean zenbait lekutan ger-

da ehizarentzat. Halaz ere ordea, leku mugatu ba-

tatzen den gisan, ogia ba delarik anitz jaki ba da

tetan burutzen bada, interesgarria gerta daiteke
erositako azienda batzu botatzea, ehiztariak hara
joaten bait dira, han iharduten bait dira, eta denbora berean populazio naturalak emendatzen ahal
dira lasai leku horretatik at.
Azienda txikien hiltze-arrazoiez aritzerakoan,
euri eta eguraldi txarra aipatu dira, baina behar da
esan laborantzaren ondorioz ere anitz hiltzen direla. Orokorrean laborantzak ehiza txikiaren gorakada dakar, besteak beste elikagai-eskuragarritasuna faboratzen bait du, mendietako laborantza
txikiak batez ere.
Baina zelaietan partikularzki, ogitarako, artotarako eta abar erabiltzen diren produktu fitosanitarioek kalte handiak ekartzen dizkiete aziendei,
hau oro har bi eratara gertatzen delarik: zenbait
produktu zuzenean toxiko gertatzen zaizkie; patatetan botatzen direnak, patatak bildu aurretik, esaterako, erretzaileak dira –eskutan ezarriz gero
erre egiten dute–. Erbiak, untxiak eta besteak, patata-sorotan sartzen dira, eta begiak erretzen
zaizkie, eta ondorioz, frango fite hiltzen dira.
Ba dira beste produktu batzu ehiza-faunarentzat kalte zuzenik ez dutenak, baina zeharka
berriz hilkortasun handia dakartenak. Eperren eta
faisaien kasuan, txitoak jaio direlarik, hauek, hiru
aste izan artean intsektu txiki batzuez elikatzen
dira, animali proteina horiek derrigorrezkoak bait
dituzte hazteko. Hegazti hauek txitatzen diren leku
eta garaietan intsektizidak erabiltzen baditugu, elikagai hori desagertu egiten da, eta hilkortasun
handia gertatzen hegaztietan, nahiz eta intsektizida zuzenean hilkorra ez izan. Hegazti helduei dagokienean ere antzerako zerbait gertatzen da:
eper eta faisaiek udan zehar %90etan basa-belarra jaten dute; belar hori kentzen badugu, zelai
handietan partikularzki, elikagaia kentzen diegu,
ez dira bizitzen ahal, eta populazioak murriztu egiten dira.

aziendentzat, baina ogi hori biltzen delarik hektareak eta hektareak bilutsik geratzen dira negu
osoan, jatekorik deus ere gabe. Gainera, bestelako arazo ekologikoak ere gainjartzen dira honelakoetan, zeren eta lur horietan begetaziorik ez
baldin bada, nitrato -arazoak sortzen bait dira, lixibiazio-arazoak, erreken nitratozko kutsadura, eta
abar.

MIGRATZAILEAK
Hondar kasua ehizaki migratzaileena dugu,
eta hau ere berezi samarra gertatzen da. Ehiztarien ikuspegitik, edo ehiztari gehienen ustetan, migratzaileak guztiak behar dira hil, zeren eta guk
hiltzen ez baditugu, besteek hilen bait dituzte. Eta
bigarrenik, migratzaileak ez dira gure aziendak,
iparraldetik etortzen bait dira, eta edozein gisaz,
aurten hiltzen ditugunak berriro etorriko ez badira
ere, beste batzu helduko zaizkigu iparraldetik. Horixe da gaur egun politika nagusia ehiztarien artean.
Migratzaileen kudeaketa egitea biziki nekeza
da, eta praktikan ez da deus ere eginik. Orain doi-doi hastapenetan gara, ikerketen hastapenetan,
populazio horiek emendatzen edo murrizten an diren jakiteko. Oilagorraren (Scolopax rusticola) kasuan ba da sistema bat populazioak gorantz ala
beherantz doazen jakiteko: ehiztari jakin batzuk,
urtean zenbat oilagor hiltzen dituzten kontatzen
dute, eta aldi berean urtean zenbat egunez atera
diren mendira, eta zenbatetan hil dute oilagorrik
adierazten dute. Honek indizio bat ematen digu;
ez du esaten zenbat oilagor diren, baina ikusten
ahal da datu horiek gorantz edo beherantz egitearekin, populazioa hazten edo murrizten ari den.
Sistema hau gero eta gehiago erabiltzen da honelako lanetan; indizio batzu biltzen dira, eta popula123

zioak gorantz edo beherantzan diren jakiten ahal
dugu, populazioaren tamainua zertan den ezagutu
gabe. Eta hau ideia interesgarria da. Honelakoak
oilagorrarentzat eta usoarentzat Pirinio osoan egiten dira, eta Gipuzkoan eta Nafarroan ere aurten
hasi dira Ian honetan, uso-populazioaren joera aztertu, eta ehizak beraiengan duen eragina ezagutzeko asmotan.
Orain bertan, Europan eztabaida latza ari da
gertatzen kontrapasa behar den baimendu edo
debekatu argitu nahian; zenbait lekutan debekatua da, eta bestetan berriz ez, eta beraz arazo honen erantzuna ikerketa horietatik atera beharko li-

dana erdia aise hiltzen dute pasatzen direlarik.
Iharduera hau debekatua da, baina ehiztariek berdin jarraitzen dute, eta hori arazo larria da.
Udaberriko ehizak ezin defendatuzkoak dira
zalantzarik gabe, zeren eta batetik hegazti horiek
ugaltzera doaz, eta gainera, jatorrizko lekuetan,
izan dadin Afrikan edo Espainiar estatuko hegoaldean, Guadalkibirreko aldean, idorte handiak izaten dira eta negua frango nekez gainditzen dute
hegaztiek bertan.
Ahateen kasuan berriz, ehiza-sasoia udan
hasten da, uztaila inguruan. Baina garai honetan
gazteak, maiatz edo ekainean sortuak direnak, ez

tzateke. Erantzuna ikerketek ematen badute,

dira oraindik ongi hegaldatzen, ez dira oraindik ai-

politikariek ez dute ematerik izanen, eta auzia

rean ongi moldatzen, eta honela, ehizatutako aha-

errazago konponduko da.

teen %80-90a urteko gazteak suertatzen dira. Hor

Birigarroaren (Turdus

kasuan ere egoera

ere arazo bat dugu, ehiza-sasoia atzeratuz kon-

antzerakoa da: hegazti hauen populazioen joera
zein den jakiteko lanak aurtengo irailean hasten

pondu beharrekoa.
Ziur da migratzaileen arazoa internazionala

dira.
Usapalaren (Streptopelia turtur) arazoak Bor-

dela, ez dela kudeaketa bat egiten ahal herri batetan edo erresuma batetan, hori behar dela egin

deleko inguruetan ere aipamena merezi du. Bor-

Europa mailan, edo hobeki Europa eta Afrikaren

deleko aldean usapala maiatzean ehizatzen da,

artean. Zeren eta hegazti hauek Europako iparral-

ugaltzeko sasoian; negu guztia gainditu dutenek,
iparralderantz egiten dutenean, Bordeletik pasa-

dean erruten dute, baina gero zenbaitzu Afrikaraino joaten bait dira negua pasatzera. Esan behar

tzen dira, eta tiratzen dituzte. Arazoa handia da,

da problema hau orokorki hartu behar dela, eta

zeren eta usoak pasatzen direnean milaka pasa-

horretarako ba dira komenio batzu orain sinatuak

tzen bait dira, eta ehizaren inpaktua txikiagoa da

direnak: Ramsar komenioa, Washingtonekoa,

sp.)

beti; baina usapal-andanak txikiak izaten dira,

Bernakoa... Guzti hauek helburu horrekin eginak

bost eta hogei ale bitartekoak, eta gainera, Bordelen tiratzen dituzten lekua leku hertsia da, eta an-

dira, baina momentuz ez dute eragin handirik izan
faunaren gainean.
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Maasai Mara National Park, Kenian

(A.E.)

Animalia migratzaileek arazo larriak dituzte gaur egun. Hegazti askok habitat bereziak behar dituzte geldialdietarako (aintzirak...). Arazo larriagoa izan ohi da ugaztun eta
narrastiena, hauek zailtasun gehiago bait dute mugak gainditzeko. Serengetiko ñuak,
kasu, oso kopuru handitan biltzen dira (milioi bat ale), eta 25.000 km 2tako azaleran zehar migratzen dute, euriteen arabera, Kenya eta Tantzaniako eremuetan. Hauen babesa,
ondorioz, nazioarteko arazoa da.
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(A.E.)

Naturaren ezagumendu eta kudeaketa egokiak behar dira, une eta leku bakoitzean
zeintzu ekintza burutu daitezkeen eta zeintzu neurritaraino zehazteko ardatza eta tresna.
Honela jakingo dugu noiz eta nola burutu hustirapen desberdinak, aisialdirako ekintzak,
arrantza, ehiza... Alderantzizko bideak, berriz, hondamendira garamatza. Lurralde-antolaketa da, zentzu honetan, kontserbazio -plan baten lehen urratsa eta garrantzitsuena.
Era berean, kontserbazioaren ikuspuntua lurralde -antolaketaren prozesuaren hasiera-hasieratik sartu behar da.
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Erronkari

(I.G.)

Naturaren kontserbazioa guztion ardura da, eta sortzen dituen arazo sozialak eta soziologikoak ez dira ahaztekoak. Maiz informazio - eskasiagatik, bestetan bestelako arazoengatik, ez da erraza gizartea kontserbazioaren premiaz jabetaraztea. Oraindik interes-konfrontazio gehiegi ematen da gizartearen zati desberdinen artean. Nafarroako parkearen inguruan izandako gatazka adibide bat besterik ez da.
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(J.R.A.)

Habitat bereziak espezie ugariren bizileku dira. Hauek babesteko eta berreskuratzeko ahaleginak egin behar ditugu noski, baina alferrikakoak izango dira baldin eta babestutako gune horietara mugatzen baditugu soilik. Nekazaritzan erabili ohi diren pestizida
eta herbiziden eragin kaltegarriak hedatu egiten dira uraren zikloan zehar, eta gune babestuetan bizi diren espezieek ere pairatu egiten dituzte azkenean.
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ESTIBALIZ APELLANIZ
XABIER ORUE-ETXEBARRIA

SARRERA

ra handiagoko harri sedimentarioetan aurkituak,
kretageruzetan hain zuzen ere. Dena den, Cuvie-

Lurrean jazotako bizi- historiaren azken 700
milioi urtetan gutxienez, historia horretako aspektu
meneratzailea eta seinale konstantea izan da
suntsipena.
Denboran zehar animalia eta landareen espezieak erritmo nahikoa erregularrez suntsitu badira ere, batzutan, extintzio espezifikoaren baloreak anormalki altuak izan dira. Suntsipen masibo
hauek organismo kontinentalak nahiz itsastarrak
eragin dituzte, erregistro fosilean azken hauei buruzko datu -kopuru altuagoa ezagutu arren. Animali espezie gehienak tarte gelogiko laburretan,
hots, gutxi batzu milioi urteetakoetan soilik, desagertu dira. Hala ere, literatura paleontologikoan
'suntsipen masiboa' izena ondoko kasuetan erabiltzen da soilik: espezie -kopuruaren erdia baino
gehiago desagertzen denean, eta milioi bat urtetatik hiru milioi urtetararteko epeetan gertatutakoan.
Masa-suntsipen horien ikerketak polemika bizia
sortu du, batetik extintzioa gradualki gertatu zela
uste duten zientzilarien eta, bestetik, mailakaturik
ala katastrofikoki gertatu zenaren aide daudenen
artean (1. Ird.).
Azken mendeaz geroztik, paleontologoen artean filosofia uniformista nagusitu da. Dena dela,
hipotesi katastrofistek ere gorakada handia lortu
dute. Gogoratu behar da XIX. mendearen hasieran, jadanik, Georges Cuvier paleontologo frantziarrak zioena: "iragana ingurugiroan gertaturiko
katastrofez markatuta dago ". Paleontologo honen
eritziz, perturbazio katastrofikoak izan ziren, adibidez, animali taldeetan hurrengo hiru desagerketa
nagusi sorterazi zituztenak: batetik, denboran hurbilena dugun mamutena, izotz -aroaren amaieran
gertatutakoa, bigarrenik, aurreko garai batetako
ugaztun primitibo batzurena, zeintzuen hondar fosilak izotz-aroko arrokak baino zaharragoak diren
batzutan aurki bait daitezke, eta, hirugarrenik, narrasti erraldoiena, azken hauen arrastoak sakone-

rren garaiaren osteko hamarkadetan, geologo
aintzindarien ikerlanek, Charles Lyell-enak besteren artean, hauxe erakutsi zuten: Lurraren historiak jazotako aldaketa-prozesuak Cuvierrek pentsatu baino denbora luzeagoan hedatu zirela.
SUNTSIPEN MASIBO KATASTROFIKOAK

Sunts.

MAILAKAKO SUNTSIPEN MASIBOA
Sunts 5
Sunts.4

Sunts.

I i i

III

Sunts.2
Sunts.1

SUNTSIPEN MASIBO GRADUALA
Amaiera

Sunts.
Hasiera

1. Irudia. Suntsipen masiboaren hiru eredu nagusiak
(Kauffman, 1988)
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Espezie baten extintzioak kausa anitz eduki
ditzake. Kasu askotan espezieen desagerpena
konkurrentziaren ondorioz dela dirudi. Honela ba,

Britainia Haundian ez da ia katagorri arruntik geratzen.
Espezie-suntsipenen beste agente sortzailetariko bat ingurunearen aldaketak dira. Populazio
batek, berorren medioa kaltegarri bihurtzen denean, hiru bide segi ditzake: eboluzionatu ingurune
berrira adaptatuz, lurralde faboragarriago batetarantz migratu, edo suntsitu. Espezie batetako
populazio guztiek eboluzioaren bidean edo ingu-

Darwin-ek suntsipenaren zio nagusia espezie bi-

rune mesedegarriagoen bilaketan porrot egiten

ren arteko lehiakidetzan kokatu zuen, hurrengoa

dutenean, espeziea bera suntsitu egiten da, eta,

esanez: "hautespen naturalak hobatsiriko espezie

kasu horretan, extintzioa lerro ebolutiboaren buka-

batek, hain pribilegiatua izan ez den beste baten

eraz gertatu dela esaten da. Beraz, genero, fami-

desagerpena sort dezake". Ideia honi jarraituz,

lia edo beste edozein goi-taxonetako azken espe-

Ondorioz, katastrofismoa gero eta ahulago agertuz joan zen doktrina gradualistaren mesederako.

SUNTSIPEN-MOTAK

eta ziurtasunik ez badago ere, Asian eta Iparra-

ziea, ondorengorik utzi gabe desagertzen denean,

merikan Goi-Kretazikoan zehar dominatzailea

taxon horrek

izan zen multituberkulatuen ugaztun- ordena sun-

du. Baina, eboluzioan zehar eta belaunaldiz be-

tsitu zen Oligozenoan, esaten delarik martsupialio

launaldi gertatzen diren aldaketak direla medio,

eta plazentarioekin mantenduriko konkurrentzia-

espezie baten ondorengoak arbasoekiko hain

ren zioz desagertu zirela; azken hauek, aurrekoen

desberdin gerta daitezke ezen aparte sailkatzea

txoko ekologiko berdinak okupatuz, hedapen han-

erabaki bait daiteke. Orduan, espezie antzestrala

diagoa lortu zuten multituberkulatuen gainbehera-

suntsitu egin dela diogu baina, hori ez da egia

rekin batera. Era berean, Britainia Haundiko kata-

osoa espeziea bera ez bait da desagertu, bere os-

gorri arruntaren populazio autoktonoen murrizketa

tekoak aldatu baizik. Kasu honi

gaur egun, konkurrentzia interespezifikoaren kasu

edo sasi-extintzio deritzo (2 Ird.).

suntsipen terminal deritzona jasan

extintzio filetiko

bezala azaltzen da, alegia, joan zen mendean

Datu zehatzik eduki ez arren, gaur egun bizi-

bertara urtxintxa gris amerikarra sartu eta gero

rik dirauten espezieak milioika konta daitezke.

sortutako lehiakidetzaren ondorioz. Gaur egunean

Denbora geologikoan atzerantz goazen heinean,

2. Irudia. Suntsipen filetiko (a,b,c,d,g) eta suntsipen terminalaren (f,h) adibideak
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gaur egunekoei dagozkien taxon arbasoak gero

nen datuak tabulatu. Horrela eginez, Newell-ek

eta gehiago murrizten dira. Bizidunen asabak,

extintzio-erritmo apartak dituzten bost sekuentzia

zenbat eta aintzinagokoak izan, hainbat eta pro-

bereiztu ditu Fanerozoikoan: Kanbriko-amaiera-

babilitate handiago dute talde suntsitu edo hobeto

koa, Silurikokoa, Debonikokoa, Permikokoa eta

esanda sasisuntsituen artean kokatzeko. Edonola

Triasikokoa (3. Ird.). Data horiek aipatutako perio-

ere, argi dirudi taxon behin betirako suntsituak sa-

doan ezagun diren animali fosilen talde nagusien

sisuntsituak baino gehiago direla. Beraz, suntsi-

familien azken agerpenenak adierazten dituzte.

pen terminalak ez dira biziaren historiako aparte-

Beraz, suntsipen- episodio nagusi gehienak serie

ko gertaerak, eboluzioaren ohizko emaitzak

eta sistema geologikoei ezarri diegun mugekin

baizik.

bat datoz gutxi gorabehera. Kointzidentzia horren
zergatia, argi dago, denbora geologikoen banaketa formalak erregistro fosilaren etendura han-

FANEROZOIKOAN ZEHAR INGURUNE
ITSASTARREAN GERTATURIKO SUNTSIPEN
MASIBOAK

dienetan kokatuta egotea da. Suntsipen horiek ez
dituzte intentsitate berdinez eragin fauna itsastar
eta kontinentalak. Beraz, goi-mailako taxonei dagokiela, Permo-Triasikoko trantsizioaren intzi-

Erregistro paleontologikoan taxon bat azken
aldiz agertzen deneko momentua da, duda barik,
suntsipenen ikerketan erabiliriko daturik interesgarriena. Fanerozoikoan, etapa geologiko honen
ezagumendua nahikoa ona izanik, taxonen azken
agerpenen erregistroak extintzioaren intzidentziaren estimazio arrazonagarriak dira. Hala ere, espezie-mailan datu horiek gehienetan bideragarriak
izaten ez direnez, ikerketa goi-taxonen eremuan
burutu behar da edota, bestalde, Pleistozenoa bezalako periodo ondo definituetan, denboraren
subzatiketa beste periodoetan baino finagoa egin
direnetan alegia. Fanerozoiko osoari eta fosilizagarriak diren organismo handien taldeei dagokienean erabiltzen ditugun datuak batzutan generoenak, gehienetan familienak eta zenbaitetan
ordenenak dira.
Datu horiek adierazteko modurik onena grafika bat egitea da, non ardatz bertikalean azken
agerpenei dagozkien momentuak jarriko bait ditugu, denbora geologikoa ardatz horizontalean errepresentatuz. Grafikoaren azterketatik ondorio bi
atera ditzakegu: batetik, suntsipenaren intzidentzia ikusten ez den frakzio estimagarririk ez dagoela denbora geologikoan, dela fosil-multzoan dela
beste edozein talde partikularretan, eta bestetik,
nahiz eta desagerpen horiek denboran zehar beti
ugari izan, extintzioen erritmoa eta intentsitatea
oso aldakor agitu direla.
Suntsipenen arteko intzidentzia eta erritmoen
konparaketak egiteko metodo desberdinak daude. Norman D. Newell paleontologo iparramerikarrak proposaturikoa hauxe da: tarte geologiko
konkretu batetan ezagutzen diren azken agerpenak zenbatu, denbora-tarte horren iraunpena urteetan estimatu eta milioi urtetako azken agerpe-

dentzia askoz handiagoa izan zen ornogabe
itsastarretan ornodun lurtarretan baino. Haatik,
Triasikoko amaierako suntsipenak talde lurtarrak
eta bai itsastarrak ere ukitu zituen. Edonola ere,
emaitza hauek trukatuta egon daitezke neurri batetan, itsas aldeetako erregistro fosila zona kontinentaletakoa baino arras osoagoa azaltzen bait
zaigu. Hori dela eta, aurrerantzean erabilitako datuak itsas erregistrotik lorturiko informazioan
dautza. Boucout-ek (1990) hamar episodio nagusi eta intentsitate gutxiagoko beste hiru aipatu
ditu (4. Ird.).
a) Prekanbrikoaren amaiera (Ediacararra)
Ezagututako lehen masa -suntsipena dugu
hau, artean animali bizia oso urria zenean, 650
m.u. direla gertatu zena. Une hartan, extintzioek
akritarkoen populazioak ditximatu zituzten,
hauek jadanik zelula nukleodunak zituzten fitoplankton unizelularreko ordezkaririk zaharrenak. Suntsipenaren ondorioz taldea oso
kaltetua suertatu bazen ere, gerotxoago akritarkoak errekuperatu eta dibertsifikatu egin ziren,
Paleozoikoko arroketan kontserbatu den f itoplankton fosil garrantzitsuena izanik. Bestalde,
eta limite honen alde bietako faunek azaltzen dituzten kidetasun biologikoei dagokienean, ez dirudi espezie, genero, familia eta ez, agian, superfamilia eta ordena gehienek ere erlazio
zuzena dutenik.
b) Behe-Kanbrikoaren amaiera
Argi dirudi, komunitate animalek berrantolakuntza orokorra jasan zutela une honetan, batez
ere trilobiteenek. Suntsipena gainditu zuten trilobi-
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te fosil gehienak sakonera handiko zonei dagozkien sedimentuetan aurkitu dira.
c) Kanbrikoaren amaiera
Garai honetan ornogabe maskordunak oso
ugari izan ziren itsasoetan. Nahiz eta beste phylum asko ordezkaturik egon, Kanbrikoko elementu
faunistikorik arruntenak trilobiteak eta brakiopodo
maskor fosfatikodunak ziren. Kanbrikoaren amaieraren inguruan agertu ziren karekizko maskorra

koral eta trilobiteen familia berrien "leherketa" edo
"erradiazio adaptatibo" ikusgarria agitu zen, zeinak gainerako Paleozoikoko bizimodua markatu
bait zuen. Une berean, eta ziur asko Goi-Kanbrikoko dendroideoen ondorengoen modu berean,
graptoliteak agertu ziren. Behe- eta Erdi-Ordibizikoaren limitean jazo ziren suntsipenei dagokienez, komunitateen birmoldaketa orokorra agitu
zela esan dezakegu eta beste ugariago batzu sortu ere, mota antzestralen ordezkariak desagertuz.

zuten lehenengo ornogabeak, zeintzuak, Ordobizi-

Horrelako berrantolaketak Behe- eta Erdi-Kanbri-

koan benetako erradiazio ebolutiboa eduki zuten

koaren hasieran gertatu ziren halaber, eta bai

kaltzio karbonatoaren fixatzaile diren organismoen
aintzindariak bait dira. Trilobiteek periodo honetan

Karboniferoaren hasieran, Erdi-Triasikoaren hasieran, eta Jurasikoaren hasieran ere.

krisialdi batzu jasan zituztela uste da, baina pultsu
txiki bakoitzaren ondotik tarte luzeak zeuden,

e) Ordobizikoaren amaiera

zeintzuetan, hedatuz eta dibertsifikatuz espezie

Goi-Ordobizikoko komunitate aberatsak ta-

berri ugari sortu bait zituzten. Kasu guztietan, fau-

xonomikoki txirotu egin ziren momentu honetan,

na berria arbaso berdin batetik sortua zela dirudi,

direla 440 m.u. gutxi gorabehera. Suntsipen-

trilobite olenidoetatik hain zuzen ere. Kanbrikoaren

-episodio berri honek Erdi- eta Go-Ordobizikoko

amaieran jazo zen suntsipen garrantzitsuak trilobi-

komunitate arrezifal konplexua eliminatu zuen

jo zituen gehienbat, eta, pro-

zeharo. Halaber, krisiak animalia itsastarren
ehun familia suntsitu zituen, tropiko aldetakoak

te-talde desberdinak

portzio txikiagoan, belakiak ere.

batez ere. Afektaturiko taldeen artean graptolite-

d) Behe - Ordobizikoaren amaiera
Kanbrikoaren amaieran gertaturiko extintzioa-

ak, trilobiteak, brakiopodoak eta briozooak aipa
daitezke.

ren ostean, ekinodermatu, brakiopodo, molusku,

Kanbrikoa I Ordobiz. I Sil. IDebon.IKarbon.IPerm.l Trias.

lJuras.IKretaz.

3. Irudia. Fanerozoikoan zehar gertaturiko suntsipen nagusiak (Newell, 1967)
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f) Goi-Debonikoa (Frasniarra - Fameniarra)

koan zehar itzelezko dibertsifikazioa lortu eta

Orain 370 m.u. direla beste extintzio-kolpe

gero suntsitzeko zorian paratu zelarik une hone-

gogor batek jo zituen espezie tropikalak. Orduan-

tan. Molusku horien talde txiki bakarra ailegatu

txe, koral primitiboek eta arrezife kalkareoen erai-

zen Jurasikora, filozeratidoen taldea hain zuzen

kitzaileak zireneko belakiek, suntsipen-pultsu berri

ere, bere sortzaileak litozeratidoak eta ammoniti-

bat jasan zuten, ez zirelarik inoiz guztiz errekupe-

doak izan zirelarik. Azken hauek Jurasiko eta

ratu. Hala ere, animali talde batzu suntsituz zihoa-

Kretazikoan zehar dibertsifikatu ziren. Suntsipen

zen heinean, belaki silizeoek dibertsifikazioaren

horren ondorioz konodontoak ere desagertu zi-

bideari jarraitu zioten, agian gaur egun bezala, ur

ren, gastropodoek eta bibalbioek galera handiak

hotzetan bizitzeko moldaturik zeudelako. Krisia

jasanik.

moteldu zenean, eta beste taldeak errekuperatuz
joan zirenean, belaki silizeoen espezie-kopurua

i) Kretazikoaren amaiera

murriztu egin zen. Brakiopodoak, batez ere ur

Jadanik aipatu denez, ammoniteak ziren

epel eta tropikaletan bizitzeko gai direnak, arras

nagusi Mesozoikoko ingurune itsastarrean. Be-

kaltetu zituen krisiak, baina ez modu indiskriminatuan. Desagerturiko brakiopodo-familien 90%ak
ez zuen ur hotzetako ordezkaririk. Krisi horrek,
halaber, eragin handia izan zuen fitoplankton eta
arrain primitiboetan.

raiekin batera, eta garrantzi handiko elementu
faunistiko gisa, bibalbioak, gastropodoak, ekinodermatuak eta koralak dauzkagu. Paleozoikoan
lortu zutenarekin konparatuz brakiopodoak dibertsitate eta ugaritasun askoz txikiagokoak baziren
ere, nahikoa hedatuta zeuden. Momentu horretan
agertu ziren, halaber, lehen foraminifero planktonikoak, lehen krustazeo modernoak eta makroforaminifero postpaleozoikoak. Suntsipen- episodio
horrek komunitate tropikalak eta subtropikalak
eragin zituen batik bat. Hala ere, Permiko, Ordobiziko eta Goi-Debonikoaren amaieran gertatutako
krisiekin konparatuz garrantzi gutxiagokoa dugu
hori. Talde afektatuenen artean ammonoideoak,
errudistoak eta plesiosauruak, hots, lepo luzeko
narrasti itsastarrak, aurki daitezke, eta gogorki
ukituen artean foraminifero planktonikoak eta nanoplankton kalkareoa.

g) Permikoaren amaiera
Une honi dagokio biziaren historiak jasan
duen faunaren aldaketarik bortitzena, zeren une
honetan azken triiobiteak desagertu bait ziren eta
gauza bera suertatu bait zitzaien brakiopodo produktidoei, ekinido askori, Paleozoikoko molusku
gehienei eta koral paleozoiko orori. Permotriasen
zegoen dibertsitate faunistikoaren maila berdintsuak lortzeko 20 m.u. iragan behar izan ziren.
Era berean, ekologiaren esparruan aldaketa ugari
gertatu ziren. Honela, brakiopodoek bibalbioei luzatu zieten bere protagonismoa, eta koralek eta
ekinodermatuek morfologi aldaketa erradikalak
jasan zituzten.
Debonikoan garrantzi gutxiko talde bezala
agertu baziren ere, ammonoideoak, Triasikotik
aurrera, fosilizagarriak ziren ornogabe karakteristikoen eta ugarien bilakatu ziren, forma-dibertsitatearen maila handia lortuz, nahiz eta
periodo honen amaieran jazotako krisiaren ondorioz taldea galtzeko zorian egon zen. Modu
berean, krisi garrantzitsu horrek, fusulinidoen
taldea suntsipenera eraman zuen, bai krinoideo
eta briozooen taldeetan eragin handia izan zuelarik.
h) Triasikoaren amaiera
Une honek Mesozoikoaren garrantzizko suntsipenaren lehen episodioa markatzen du. BeheOrdobiziko eta Permikokoarekin batera suntsipen
hau nagusietariko bat kontsidera dezakegu. Talderik afektatuena ammoniteena izan zen, Triasio-

j) Pleistozenoaren amaiera
Zenozoikoan ezagun den eskala handiko
extintzio masiboaren episodio bakarra Pleistozenoaren bukaeran gertatu zen, hau da, Holozenoaren hasieran. Gertaldi hartan anitz ugaztun
handi suntsitu ziren, mamutak eta mastodonteak
haien artean. Suntsipen horrek animalia lurtarrak
ukitu zituen soilik, ugaztun handiak hain zuzen
ere. Pentsamendu-eskola baten ideiei jarraituz,
suntsipen hauen kausa, exklusiboki ez bada ere,
gizakiek ehiza-animalietan eragindako harrapakaritzan datzala esaten da. Gai honi buruzko eztabaidak luzaro iraun arren, ez dira, oraindik
orain, adostasunera eraman. Edonola ere, egia
da azken 10.000 urtetan, hau da, Pleistozenoaren amaieratik gaur egunera, Homo sapiensek
egindako etengabeko harrapakaritzak ugaztunen
espezie batzuren desagerpena eragin duela,
eta are generoena ere. Aipatu behar da, baita
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ALDIAK
milioi urtetan

FAUNA HUNKITUA

PREKANBRIKOko
amaieran
590

akritarkoak

BEHE-KANBRIKOko
amaieran
550

trilobiteak

KANBRIKOko
amaieran
500

trilobiteak
belakiak

BEHE-ORDOBIZIKOko
amaieran
480

ORDOBIZIKOko
amaieran
440

OHARRAK

zati eskeletiko gogorrak lehenengoz
erregistro fosilean
dirudienez, itsasoko uraren konposizioan S eta C -aren erlazio isotopikoaren aldaketa garrantzitsuak

genero itsastarren 15-20% aren
suntsipena
hozketa klimatiko globala

komunitateen berreraketa ia osoa
itsas erregresioa (?)

koralak
estromatoporidoak

Fanerozoikoan zehar gertaturiko
suntsipenen artean garrantzian

brakiopodoak
trilobiteak
graptoliteak
briozooak

bigarrena dugu hau
famili kopuruaren 22%a suntsitu
zen

GOI-DEBONIKOA
(Frasniar/Fameniar
iraganaldia)
370

koralak
belakiak
brakiopodoak
fitoplaktona
arrain primitiboak

ur azaletako metazooen
suntsipena

PERMIKOko
amaieran
250

trilobiteak*

seguraski Fanerozoikoko
suntsipenik handiena
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brakiopodoak
ekinidoak
ammonoideoak
tetrakoralarioak*
briozooak
fusulinidoak*
anapsidoak
diapsidoak
sinapsidoak

hozketa klimatiko golabala (?)

suntsitu egin ziren: animalia
itsastarren familien 52%a
anfibioen familien 78%a
narrastien familien 81 %a
itsas erregresioa (?) edota
salinitatearen aldaketa (?)
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ALDIAK

FAUNA HUNKITUA

OHARRAK

milioi urtetan

TRIASIKOko
amaieran
210

KRETAZIOko
amaieran
66,4

PLEISTOZENOko
amaieran
0,01

4.

moluskuak:
ammonoideoak
gastropodoak
bibalbioak
konodontoak*
labirintodontoak
anapsidoak
diapsidoak
sinapsidoak

suntsitu egin ziren: animalia
itsastarren familien 12%a
anfibioen familien 99%a
narrastien familien 89%a

arrainak
anfibioak
narrastiak:
kelonioak
plesiosauruak*
pterosauruak*
sauriskioak*
ornitiskioak*
ugaztunak
plankton itsastarra:
foraminiferiak
nanopl. kalkareoa
moluskuak:
ammonoideoak*
errudistoak*

suntsitu egin ziren: animalia
itsastarren familien 11%a
narrastien familien 57%a
ugaztunen familien 32%a

karniboroak
artiodaktiloak
perisodaktiloak
proboszideoak:
mamuta*

ugaztunen familien 27%a
(batez ere ugaztun handiak)
suntsitu zen
giza harrapakaritzaren
eragina (?)

itsas erregresioa (?)

Kausa posibleak:
hozketa klimatiko globala
edota itsas erregresioa
"
bulkanismoa
"
meteorito baten talka

Irudia. Fanerozoikoan zehar gertaturiko suntsipen- episodio nagusiak eta talde faunistiko afektatuak
(Boucout, 1990).
(*) Talde suntsituak
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Aipaturiko extintzioez aparte, garrantzi gutxiagoko beste zenbait suntsipenen gertakariak
daude. Horien artean Debonikokoak ditugu, brakiopodo eta koralen faunak ukituak suertatu zirelarik. Beste episodio txikiagoak ondoko hauek ditugu: Siluriko/Deboniko mugakoa eta Behe-

dez, agente posibleak dira eguzkitiko erradiazioaren aldaketa edo eritasun mikrobianoren batek
eragindako izurritea, berauek, seguraski, ez zutelarik inolako nabaritasun geologikorik utziko. Inoiz
aipatua izan den beste hipotesiak Lurraren eremu magnetikoaren aldaketei egin die erreferentzia. Iraganeko aldi geologikoetan gertaturiko eremu magnetikoaren polaritate-aldaketek ekarriko
zituzketen, erradiazio kosmikoaren aurrean eremuaren ezkutu-efektuak Lurrari ematen dion babesaren galera -aldiak. Une horietan, Lurraren
azalak jasan bide zuen erradiazio kosmikoaren

-Debonikoaren amaierakoa, bertan komunitateen

emendioak, mutazio-abiaduraren igoera tenporal

berrantolaketamaila baxua jazo zelarik.

nabariak sortuko zituzkeen. Honela, erradiazio

ere, frogaezina dela gaurko denboraren hasieran jazotako extintzioak edota europarren ezarkuntza baino lehen Mundu Berrian gertatu zirenak giza harrapakaritzaren eraginaren ondorio
zuzenak zirenentz, salbuespen batzu probable
izan arren.

Alde kontinentaleko erregistro fosilei errefe-

ebolutiboa eta suntsipen-abiadurak igo egingo zi-

rentzia eginez hauxe esan behar da: jeneralean,

ren. Baina guzti hori frogatu gabe dago, oraindik

animali taldeei erreferituriko datuez baliatuz,

ez bait da datu zehatzik ezagutzen adierazten

masa-suntsipen nagusiak ez datozela bat goi-ka-

duenik inbertsio magnetikoen aldiak eta aldaketa

tegorietako landareetan bereiz daitezkeenekin.

ebolutibo arinaren periodoak, edota suntsipen ma-

Eboluzioaren aspektu interesgarri batek erakus-

siboenak, denboran kointziditzen dutela. Gainera,

ten duenez flora kontinentalaren aldaketa nagu-

gehienetan, inbertsio magnetikoei dagokiena bai-

siak faunarenak baino lehenagokoak izan dira

no denbora-tarte zabalagoetan hedatzen dira

beti. Goi-landareen eboluzio orokorraren histo-

suntsipen masiboak .

rian, ingurune lehortarrak elkarren segidan domi-

Ez dago ere behar adina froga eguzki edo su-

natu zituzten hiru flora nagusiak bereiz daitezke.

pernoben leherketek sorturiko erradiazioei buruz-

Paleozoikoko landare esporadunen flora, Meso-

ko hipotesia euskarritzeko. Eta ez atmosfera edo-

zoikoko gimnospermoen flora eta Zenozoikoko

ta ozeanoen konposizioaren fluktuazioetan

angiospermoen flora. Hiru flora hauen arteko
trantsizioak ez daude aro geologikoen limiteetan
kokatuta, aldiz, beti aurreratu zaizkiela ikusi ahal
da. Horrela, gimnospermoak Goi-Permikoan izan
ziren nagusi, angiospermoak ostera, Goi-Kretazikoan. Bestalde, aipatu egin behar da ere,
goi-landareen historian ez direla bereizten animalienean bezainbesteko suntsipen masibo ikusgarri.

oinarritzen direnak egiaztatzeko. Era berean,
zantzu elementuen banaketaren aldaketetan edota itsasoaren produktibitatearen bariazioetan oinarritutako teoriak frogatu gabeak dira gaur egun.
Kasu puntualetarako beste motatako zergatiak argudiatu dira, esaterako, Permikoaren amaieran gertatu zen suntsipena azaltzeko, itsasoetako
salinitate-aldaketak aipatu dira bibliografia paleontologikoan.
Laurogeiko hamarkadaren hasierarte hipotesi
arrakastatsuak, klima-aldaketa globalak eta bai
itsas mailaren transgresio eta erregresioak aipatzen zituztenak ziren. Gaur egun ere lehen kasuari dagozkionak ugari dira, hozketa klimatikoetan
euskarrituriko suntsipen -episodioak, besteak beste, Kanbrikoko amaierakoa, Goi-Debonikoaren
trantsiziokoa eta bai Kretazikoko amaierakoa ere.
Argudio geologiko ugari erabili dira landare eta
animalia itsastar asko eta asko suntsitu zituzten
extintzio masiboak itsasoaren hozketagatik gertatu zirela azaltzeko. Honela, glaziare-legarren presentziak lagundu egiten du planteamendua, nahiz
eta hozketa globalen aldiak ez beti egon glaziarismoekiko erlazionaturik. Era berean, erregistro geologikoak honoko hau ematen du aditzera: aide

Ornodun lurtarrak eragin zituzten extintzioei
dagokienez, Fanerozoikoan zehar tetrapodo nagusien talde desberdinek jarraituriko eboluzioa
ikus daiteke. Itsas inguruneko erregistro fosilak
erakutsiriko zenbait extintzio- episodio agertu dira
ere garai horretan, Permikoaren amaierakoa edota Kretazikokoa kasu.

SUNTSIPEN MASIBOAK SORTERAZTEN
DITUZTEN KAUSEI BURUZKO HIPOTESIAK
Erregistro geologikoak azaltzen dituen suntsipen masiboen zergatiak argitu nahiean, hainbat
hipotesi planteatu dira, haietariko zenbaitzu zentzugabeak eta beste hainbeste frogaezinak. Adibi136
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batetik, ur beroenetara moldaturiko espezieek,
aldi berean, tenperaturarekiko tolerantzia-anplitude txikiena dutenak, kalterik handienak jasan zituzten, espero zen bezalaxe, eta bestetik, itsasoan jazotako suntsipen gehienak ez ziren
batbatekoak izan, gradualak baizik, ehundaka
mila urteetan eta are milioi urteetan zehar luzatuz.
Jazoera hori bat dator hozketa global batek segitzen duen erritmoarekin, gehienetan geldoa eta
episodikoa.

KRETAZIKO/TERTZIARIO (K/T) TRANTSIZIOKO KRISIAREN ZIOAK
Kretazikoaren amaieran gertaturiko extintzioek (6. Ird.) sorterazten duten interesa dela medio,
muga horren azterketa da, duda barik, arlo desberdinetako zientzilarien partetik arreta handiena
jasotzen ari Jena; batez ere meteoritoen talkaren
hipotesia planteatu eta gero sorturiko polemikarekin.
Gai honi buruzko bibliografian Kretazikoaren

Extintzio garrantzitsuen beste uneak, esate-

amaieran gertaturikoa azaldu nahi duten hainbat

rako Behe-Ordobizikoa, Permikoa eta Kretaziko-

teoria aurki daitezke. Zenbait ikerlariren ustetan

amaiera, itsas erregresio inportanteei egokitzen
zaizkiela dirudi. Bai plataforma kontinentalak, bai

tan, aldiz, hotzagoa, edo hezeagoa edo lehorra-

itsaso epikontinentalak ere, hamaika animaliak
okupatzen dituzten habitatek betetzen dituzte. Espazio habitagarria plataforma kontinentalaren azalerara murrizten

bada, erregresio -uneetan desa-

gertzeraino ailega daiteke, beraiekin batera
habitatean perturbazio ekologiko garrantzitsuak
jazoz. Beraz argi dirudi, itsas

mallaren metro gutxi

batzutako jaitsierak, adibidez, bizirako ondorio
hondagarriak ekarri zituzkeena. "Fauna zintzilika-

Lurra beroago egin zen orduan, beste batzurenego/a... etab. Goi-Kretazikoaren amaieran jazotako
itsas erregresioa da krisi hau azaltzeko sarri aipatu den beste kausa.
1980. urtean, Alvarez ikerlariak eta bere kideek hipotesi berri bat planteatu zuten, horren arabera hamar edo hamabi kilometrotako
tek Lurra

meteorito ba-

jo zuen. lnpaktuaren ondorioz, 25 kilo

baino gehiagoko animaliak segituan hil ziratekeen

planeta hauts-hodei batez estalita geratu hila-

tuak", hau da, eboluzio arinaren bidez transgresio

eta

maximoaren uneetan plataforma kontinentala ko-

bete batzutan zehar. Egoera horretan, eguzkitiko

lonizatzen dutenak, itsasoa atzeratzen denean

izpiek Lurraren azaleraino heltzea eragotzita zeu-

bereziki bulneragarriak dira. Areago, gako espe-

katen. Hori dela eta, fotosintesiaren prozesuak

zieren bat, animala nahiz begetala, piramide trofikoan leku kritikoa okupatzen duten horietarikoa
bada, desagertutakoan apurtu egiten da oreka
ekologikoa, berori elikagai gisa erabiltzen duten
maila taxonomiko altuagoren bat ere suntsituko
delarik. Haatik, egon ba daude ere, hipotesiok era
desberdinetan azaltzen dituzten autoreak. Aurrekoen ustetan, sakonera handiko hondoetan bizitzera moldaturik ez dagoen populazio bentiko dibertso bati edukina emateko, ur azal itsastarren
superfizie handiak beharko lirateke. Baina ez dirudi horrela denik, zeren eta moluskuen 3000 espezie, ehundaka familiatakoak, Amerikako mendebaleko kostaldeetako plataforma kontinental
estuan bizi bait dira, eta Hawai irletako ur azaletako medioan molusku maskordunen mila espezie
inguru.

eten egin ziren, eta horrek landare lurtarrak eta fitoplanktonaren desagerpena suposatu zukeen. Fitoplanktonaren ezabapenaz, itsasoetako katea trofikoaren ekoizle primarioa izaki, katea bera apurtu
egin zen, horrek izugarrizko ondorio latzak sorterazi zituzkeelarik itsas fauna osoan. Gainera, eurite
azidoa agertu zatekeen beste efektuen gainean,
itsas organismoen karekizko maskorra disolbatuz
(foraminiferoena, nanoplankton kalkareoena,
etab.).
Officer eta Drake-k (1985) beranduago proposatu zutenez, K/T trantsizioan agituriko suntsipen masiboak denbora -tarte luzeetan luzaturiko
erupzio bolkanikoetan zeutzan, bulkanismoaren
ondorioak inpaktuarena bezalakoak liratekeela
adieraziz.
Raup eta Sepkoski-k (1984) azken 250 milioi
urteetan itsas organismoen 500 familiek erakusten duten erregistro fosila aztertu eta gero, hipotesi berri eta originala proposatu zuten. Beraien
eritziz extintzioak 26 milioi urtetako aldi erregularretan jaso dira.
Gaur egun, askok jarraituriko hipotesiak meteoritoarena eta bulkanismoarena dira. Azken hamar urteotan makina bat argitarapen agertu dira

Suntsipen masiboak azaltzeko erabili diren ia
hipotesi guztiak kasu konkretuak argitzeko planteatu dira, fenomeno errepikakor oro ezin justifikatuz. Egun, gehien aztertzen den suntsipen masiboa Kretaziko/Tertziarioko trantsizioarena da,
beharbada bere ikusgarritasunari esker, ezen,
goian aipaturiko talde faunistikoekin batera dinosauruak suntsitu bait ziren une horretan.
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hipotesi bi hauen defentsarako argudioak azalduz,

enarenak ere, berori Mexikoko Chiaxulub-en ko-

alabaina, Beloc eskualdean, Haitin (Sigurdsson et

katuta legokeena, Yucatan-en iparraldean (Smit,

al., 1991), benetako tektiten aurkikuntza berriek

1991), meteoritoaren erorketaren hipotesia sendo-

eta berauekin batera inpaktuaren kraterea dateke-

ki lagundu dute.

Ornodun
hegalariak

Ornodun
lurtarrak

Ur gezetako
ornodunak

Fauna
itsastarra

t Pterosauruak

* Saurioak

• Arrainak

t Plesiosauruak

(Eolazertilio eta
Lazertilioak)
• Hegaztiak

° Sugeak
t Dinosauruak
(Ornitiskioak)

(Osteiktieak)

• Anfibioak
(Mosasauruak)
• Kelonioak
° Eosukioak

• Multituberkulatuak

• Krokodilioak

* Ugaztunak
(Martsupialioak)
• Ugaztunak
(Plazentarioak)

• Sauruak
t Moluskuak
(Ammonoideoak)
A Foraminifero
planktonikoak
(Sauriakioak)
* Nannoplankton
kalkareoa
t Errudistoak

t Suntsipen osoa / A Suntsipen ia osoa / * Suntsipen oso garrantzitsua
• Suntsipen garrantzitsua / ° Suntsipen oharkabea
6. Irudia. Mesozoiko - amaieran gertatutako suntsipenek ukitutako fauna- taldeak.
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(J.R.A.)

Kontrolik gabeko ehizak sekulako kalteak ekarri dizkio inguruneari. Baina, jatorrizko
harrapakaririk ez deneko lekuetan, basa - azienden (argazkian, Gredos-eko basahuntzak)
neurrigabeko hazkundeak galera handiak ekar ditzake naturarentzat berarentzat ere. Honelakoetan, ehizaren kudeaketa izan daiteke irtenbidea, tajuz burutzen bada behintzat.
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Hegaztizale taldea, Holandan

(J.F.)

Gizarte modernoaren ezaugarrien artean, naturzaletasuna ere nabarmen daiteke. Gizarteak berak (hots, sistemak) hau bereganatzen jakin izan du, eta negozio bilakatzen.
Turismo berde izenaz ezaguturikoak ba ditu ere bere arriskuak.
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(J.R.A.)

Espezie asko gizakiaren eraginez suntsitu diren bezalaxe, beste batzu izugarri ugaritu dira. Espezie antropofilo hauek beste zenbait espezie eta ekosistementzat arrisku
franko ekar dezakete. Arratoiek, ahuntzek edota azeriek, ehiztariek bezain beste espezie
eraman dituzte iraungipenera.
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Marokko

(I.A.A..)

Argi dago, beraz, kontserbazioa ez dela soil- soilik animalia bitxi edota paisaia interesgarrien babesa, baizik eta gizakiaren bizimoduaren kalitatea bermatzeko bide bakarra. Zentzu honetan, kontserbazioa eta lurralde atzeratuen garapena derrigorrez uztartu
beharreko kontzeptuak ditugu. Edozein modutan, gaur egun garapena neurtzeko erabili
ohi diren hainbat parametro ez dira egokiak zentzu honetan, eta gizakiaren iharduera sozioekonomikoa bultzatzen duten oinarrizko legeen aldaketa eragin behar da.
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GIZAKIAK SORTERAZITAKO SUNTSIPENAK
KEPA ALTONAGA

GIZAKIAK ERAGINDAKO SUNTSIPENEN
PREHISTORIA

Direla 10.000 urte dibertsitate biologikoa biziaren historiako kapitulu larri batetan barneratu
zen. Orain dela 10.000 urte arte, gure arbasoek

Uste denez, biziaren lehen txinparta orain

ez zuten eragin handirik inguruko landare eta ani-

3600 milioi urte sortu zen, planeta eratu eta den-

malietan. Handik aurrera, baina, jauzi kualitatibo

bora laburrera. Geroztik, suak hartu izan balu bezala, bizia eboluzionatuz Joan da, eraniztasun
itzela ekarri duelarik, espezieak gero eta ugariago
eta, horrekin batera, gero eta bereiziagoak bilakatu direlarik. Edonola ere, fluxu kreatzailea ez da
erritmo konstantearekin aritu denbora luze horretan zehar. Hasieran oso astirosoa izan zen, eta
Permikoaren amaiera-aldera 350.000 espezie
zeuden soilik, gehienak itsastarrak. Baina, ingurune lurtarraren kolonizazioak kreatibitatearen eztanda deskateatu zuen gerora, milioika espezie
itxuratu dituena.
Giza espeziea, Lurraren historiak ezagutu
duen eraniztasun biologiko handienaren momentuan agertu zen. Hala ere, giza populazioa hedatuz joan ahala ingurune naturala alteratu egin da,
eta horren heinean dibertsitate biologikoa murriztu.
Behiala, gutxi ginenean, gure inpaktua ia nabariezina zen, beste edozein ugaztun omnibororena bezalakoa. Gure arbasoak suaz eta harrizko
armez baliatzen hasi zirenean, ordea, jadanik barruntatzeko modukoa zen inpaktu hori; izan ere,
Afrika, Europa, Australia eta Amerika bietako
ugaztun erraldoien desagerpenak sospetxosoki
kointziditu du ehiztari biltzaile aurreratu horien
presentziarekin. Areago, Pleistozenoko megafauna ez ezik (dela mamuta, mastodontea, tigre sable-hortza etab.), gizakiek gainontzeko hominidoak ere garbitu zituztelaren edota garbitzen
lagundu zutenaren susmoa zabalduta dago komunitate zientifikoan (Walker, 1984; ikus Apellaniz
eta Orue-Etxebarriaren lana monografia honetan).
Edozelan ere, jokabide hori denbora -tarte luzean
zehar gertatu zen eta ekosistema horiek oreka berrira doitu ziren hein batetan behintzat.

nabarmena gertatu zen, inplikazio sakonak zeuzkana, bai gizateriarentzat berarentzat (superpopulazioa) eta bai mundu basatiarentzat ere (homogeneitatea). Ez dago argi nola, baina, gizakiak
zenbait animalia eta landare domestikatzeko abilidadea garatu zuen, asoziazio ebolutibo oso berezia eratu zuelarik espezie-mordo zehatz batekin
("ardia", "behia", "zerealak" etab.). Harrigarriro,
"etxe"kotutako espezie-kopuru guztiz txikiarekin
konformatu ziren gure aitzindariak. Nahiz eta ehiztari biltzaileek ehundaka landare eta dozenaka
animalia hustiratu, lehen laborari haiek, ostera, ez
ziren denetara 50 espeziez baliatu. Eta harrigarriagoa dena, gaur egun ere horrelaxe segitzen
dugu: gure elikaduraren 95%a inguru 30 landare-espeziez osotua da, eta gure dietaren 3/4ak zortzi espeziek estaltzen dituzte, garia, artoa, arroza
eta patata nagusiak izanik; kontsumituriko okela
eta esnea animalia-kopuru murritzago batek
ekoizten du. Baina, gutxienez 75.000 landare-espezie jangarri daude. Abiapuntua orduan egon bazen ere, prozesua hasiera batetan ez zen gehiegi
nabaritu, artean Lur osoko gizakiak milioi gutxitxo
batzu besterik ez bait ziren. Horrela mantendu
zen giza espeziea luzaroan, baina nekazaritzak
posibilitate modifikatzaile ikaragarriak zeramatzan
aldean, gerora frogatu zenez.
Ez da erraza esatea suntsipen "modernoak"
noiz hasi ziren. Konbentzionalki Exploratzaileen
Aroa aipatzen da mugarri, orain laurehun bat urte
beraz. Alabaina, ordurako baso mediterraniarrak
ezabatuta zeuden ia erabat, eta gauza bera esan
daiteke Europako beste lurralde batzutakoez, hau
da, zenbait animali eta landare-espezieren habitatak murriztu egin ziren, eta bertako biztanleak lekurik gabe geratu ziren, adibidez, ia Europa osoko
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AZIENDAK

KULTIBOAK
( urteroko produkzioa; Tona - milioitan )

Zerria
Behia
Hegaztiak
An iia
Ahuntza
Bufaba

Garagaira
Batata

Mandioka
Mahatsa
Soja
Azukre - kainabera
Sorgoa
Tomatea
Oloa
Platanoa
Laranja
Sagarra
Artotxikia
Kokoa
Kaskauesa
Azukre - erremolatxa
Zekalea
Kotoia ( hazia )
Ñame
Sandia

E^

1. Irudia. Diagrama honetan beha daitekeenez, homogenoegia da gure dieta, batez ere kontutan hartuta naturak eskeinitako eraniztasun zabala. Guztiz tronpagarria da, beraz, supermekatuan somatzen dugun eskeintza zabala: gure beharrizan globalen 95%a 30 landare - espeziez betetzen da, jangarri
80.000 espezie izan arren ere.

otsoak. Exploratzaileen Aroarekin prozesua mundu zabalera hedatu zen, prozesuaren abiada ere
azkartu zelarik. Giza populazioa dagoenekoz 350
milioitatik-edo zebilen. Nolanahi, Madagaskarreko
lemure handiak eta Zeelanda Berriko moak desagertuta zeuden lehenagotik.
Uste denez, 1600. urtetik aurrera giza eraginez desagertu erazitako ugaztunen espezie-kopurua 120raino iritsi da, eta hegaztiena 150eraino, Maurizio irlako dodo famatua (Raphus
cucullatus) tartekoa izanik. Paraleloan populazioa 900 milioitaraino handitu zen XIX. mendean,
eta Iparramerika eta Australiako habitat naturalak desagertzen hasi ziren. Hala ere, XX. men-
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dean bizkortu egin da hegazti eta ugaztun han
-dienzabkt.

ZER DA SUNTSIPENA?
Zentzurik zabalenean, suntsipena gertatzen
da ingurune -aldaketa baten aurrean populazioek
iraun ezin dutenean. Aldaketa hori fisikoa (ezohizko eguraldia, kutsadura, Iurzoruaren erosioa, habitataren hondamena) edo biologikoa (lehiakide,
harrapakari, bizkarroi, harrapakin edo sinbionteen
adizioz edo eliminazioz) izan daiteke. Suntsipena,
baldintzen aldaketaren aurrean populazioak teorikoki eduki ahal dituen hiru posibilitateetatiko bat
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da. Teorian behintzat, populazio batek migratu
egin ahal du ingurune-baldintzek lehen bezala di-

baldintzetara makurtuta daudelarik; gai honi bu-

rauten lurralde batetara, edo, hirugarrenik, baldin-

da, baina, edozein kasutan, ba dirudi intsularitate-

tza aldakor horietara moldatu ahal da. Suntsipe-

ak eraniztasun biologikoaren murrizpen bortitza

nen nondik-norakoak ulertu ahal izateko garrantzi

dakarrena, geroago aipatuko denez.

handiko kuestioak dira "hautaketan" espezieek
nola erantzuten duten eta zeintzu ezaugarrik eragiten duten.
Bestalde, suntsipen terminoak esangura bi
har ditzake: suntsipen "lokalak" populazio konkretu

baten desagerpena adieraziko du, eta suntsi-

pen "globala" espezie osoaren ezabaketari dagokio. Populazio lokalak desagertu egin daitezke,
dela tenporalki dela betirako, baina horrek ez du
derrigorrez halabehartzen suntsipenik edo suntsipenera daraman egoera arriskutsurik. Alabaina,
espeziea populazio-multzo bat da, eta hortaz, populazioen hondamena espezie osorako arriskua
da azkenik. Espeziearen suntsipen globala, azken
populazioko azken unitate ugaltzailearen galeraz
betetzen da.
Beherago ikusiko denez, suntsipenerako suszeptibilitatea espeziea nolako populaziotan banatuta dagoenaren araberakoa da parte batetan.
Horrekin erlazionaturik, populazio lokal baten murrizpen edo eliminazioaren signifikazioa oso desberdina izango da kasuz kasu: populazio bakar
batez osoturiko espeziea suszeptibleagoa da
suntsipenarekiko, azalera geografiko zabal batetan zehar anitz populazio semiautonomotan banaturik dagoen espeziea baino.

EGUNGO SUNTSIPENEN KAUSAK
Orain arte aipaturiko gogoetak kontutan
hartuz, de facto habitataren hondamena da espezieak suntsipeneraino, bai lokaleraino edo bai, azkenik, globaleraino, bultzatzen dituen faktore nagusia egungo egunean. Hau da, giza ekintzak
lehendabizikoz gainontzeko espezieen espazio bitalaren alterazioa eta, orpoz orpo, eliminazioa
ekarri ditu. Lovejoy et al.ek (1984) bildu dutenez,
habitat-fragmentazioak eragin-bide bi edukiko ditu
espezieen superbizipenari dagokionez: batetik,
habitataren deuseztapenak berak ekarritako suntsipenak jazoko dira, eta bestalde, ondorioztatutako habitat-fragmentuen isolazioak sorteraziko dituen espezie-desagerpenak. Izan ere, habitat-fragmentu isolatu horiek benetako irlak bailiren
dihardute ebolutiboki, intsularitateak inplikaturiko

ruzko egungo informazioa kontraesankor samarra

Esan bezala, giza eraginez sortutako suntsipenen arrazoia habitat- galera da batez ere. Dena
dela, kausa nagusi honek ba dauzka bere baitan
eta aldamenean bestelako "kausakideak", kantak
dioenez, "borreroak milaka aurpegi" ditu eta. Hemen, arazoaren ikuspegi analitikoa lortzearren habitat- galera izenpean sar daitezkeen hainbat faktore bilduko ditugu, horietariko batzu ikuspegi
biologiko hertsi batetatik periferikotzat

jo badaitez-

ke ere.
a) Giza superpopulazioa
Gaur egun lurralde basati gutxi daude munduan... eta hurrengo ehun urtetan biztanleria bikoiztu egingo da, agian hirukoiztu. Non sartuko
dira orduan gainontzeko espezieak? Giza premien
presioak (erregaiak, etxebizitza, lurrak, meak, aisia...) gainontzeko bizidunak toki gero eta estuagotara mugatu ditu, oso zail bihurtu delarik "humanizatu" gabeko zokoak aurkitzea.
Egoera dagoenekoz dramatikoa izanda ere,
etorkizunerako espektatibak beldurgarriak dira
egiatan. Nazio Batuen Erakundearen (NBE) aurrikuspenek adierazi dutenez, 2075. urtean munduko populazioa hamabi mila milioitakoa izan liteke,
gerrek eta gaisotasunek ekiditen ez badute
behintzat (iraganeko mota honetako aurrikuspen
gehienak motz geratu dira). Etorkizun hurbil samar horretan, gizadiaren 3/4ak planetako hego-aldean biziko dira, hau da, bizidun basati gehien lojatzen dituzten lurralde tropikal eta subtropikaletan
(1900. urtean planetako biztanleriaren 17%a bizi
zen Europan, 2000.ean soilik 8%a izango delarik).
Esan gabe doa, inplikazio politikoetatik aparte,
"botere demografikoaren" aldaketa honek ez du
ezer onik auguratzen eraniztasun biologikoaren
kontserbazioarentzat.
Populazioaren presioa ingurune naturalaren
superfiziea triskilatuz doa, modu desberdinetara
izan arren; edozelan ere, azken emaitza berbera
da, ingurunearen gainustiraketa alegia, eta ondorioz, makina bat ekosistema guztiz narriatuta: artzantza eta lur-erauzketa bidezko gainustiraketak
basamortuak hedatzen ditu etengabeki; itsasbazterretako paduren lehorketa nekazaritzarako, hortik hainbat substantzia kimiko isuriko delarik itsa-
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2. Irudia. Mapak erakutsitako gune ilunetan ez da presio demografikoa nabarituko momentuz. Hala ere, giza
beharrizanen (erregaiak, elikagaiak, bizilekua...) presioa dela eta, planetako gainontzeko bizidunek
gero eta leku huts gutxiago dute: mapan beha daitekeenez, batez ere basamortu, tundra eta hola
-kolurades gtuirabldnz"smaretn.
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sora, gehi industriatik eta hondar-uretatik isurtzen
direnak; minutuko oihan tropikalaren 20 hektarea

xuena onartuz ere, 2050. urterako ez da oihan naturalik geratuko tropikoetan. Deuseztapen horren

deuseztatzen dira, milaka espezieren habitata

ondorio anbientalak kalkulezinak dira.

ezabatuz; Europan kultibo intentsiboak baso eta

Adibidetara pasatuz, Brasileko kostalde atlan-

palaxuak garbitzen ditu, bertako organismo-anda-

tikoko oihana bere jatorrizko hedaduraren 2%rai-

narekin batera.

no murriztu da. Ganaduaz gainera, kafeak, azukre-kainaberak, kakaoak eta eukaliptuek lagundu

b) Desertizazioa

dute. Aipaturiko oihan horietan, Amazoniatik geo-

Munduko aide idor batzutan basamortuak

grafikoki aldenduta, hainbat espezie endemiko

handituz doaz zentaila hotsean. Baina, basa-

bizi (izan ?) dira, armiarma tximinoa esate batera-

mortuetatik aldenduriko lurraldeetan ere andera-

ko. Oraingoan Amazoniaren txanda da: basoekin

kuntza-prozesu sakona gertatzen ari da, egoera

batera espezie- andana zenbatuezina, horietatik

desertikora iritsirik. Prozesu biotan kausak ez

gehienak zientziak bataiatu gabe, eta kultura indi-

dira klimatikoak, baizik eta gainustiraketari da-

genak desagerteraziko dira. Baina, deforestazio

gozkio. Oinarrizko lau kausa -mota daude: kulti-

horren beharrik ez edukitzea da tragikoena: Brasi-

boen presioa, deforestazioa, artzantzaren gehiegia eta larregizko ureztapena (salinizazioa bait
dakar).
Osotoro, Lurreko superfiziearen heren bat
idorra edo semidorra da. Bertan 700 milioi biztanle daude, eta urte bakoitzeko 12 milioi hektarea
narriatzen dira, nekazaritzarako erabiltezin bihurtuz.
Daraman abiadarekin segituz gero, prozesu
hau dela eta 2000. urterako 275 milioi hektarea
galduko dira, hau da, lur kultibagarrien 18%a. Prozesu honen arriskupean, izotzik gabeko lur-azalaren 28%a dago.

leko hegoaldean erabili gabeko lur kultibagarrizko

c) Deforestazioa
Prehistoriatik aurrera, giza progresoa basoen
errautsen gainetik joan da, ikusi dugunez. Mende
honen hasieratik, lurralde epeletako baso-geruza
ia berdin mantendu da birlandaketaz, baina, tropikoetakoak erdira jaitsi dira.
Oihan tropikalek ez dute betetzen superfizie
kontinentalaren 6%a besterik, baina, mundu osoko erreserba biologiko aberatsena dira; kalkulatu
denez, momentu honetan planeta populatzen duten espezieen erdia bertan bizi da. Hala ere, baso
tropikalak abiada hazkorraz deuseztatzen ari dira.
Hord buruz 1979an egindako kalkulu baten arabera, minutu bakoitzeko 47 hektarea ezabatzen ziren. Wilson-en (1989) arabera, oihana dagoenekoz jatorrizko hedaduraren 55%ean murriztu da,
eta urrituz segitzen du urteko 100.000 km2tako
erritmoaz.
Zenbakiak zenbaki, eztabaida handia dago
oihan tropikalen deuseztapenarekiko zifrekin, hein
batetan "deuseztapena" definitzeko modu desberdinak bait daude, are "oihan tropikala" bera definitzeko ere. Nolanahi, zenbaki horiek urteko 6 eta
29 milioi hektarea tartean oszilatzen dira. Zifra ba-

ia 800.000 km 2 daude, eta oraingo pentzeetatiko
errendimendua baino hamar biderrez handiago lor
daiteke bertatik, estrategia egokia erabiliez gero.
Hala ere, momentuz merkeagoa da oihana garbaltzea.
Bestalde, 1950-80 tartean luxuzko zur tropikalen exportazioa Japonia, Europa eta Estatu Batuetara 16z biderkatu da; alabaina, oihana lurberritzeko botatako zuhaitz gehienak erre egiten
dira.
Ertamerikako oihanen 2/3ak garbaldu egin
dira 1950etik hona, nagusiki ganaduaren pentzetarako, berorrekin gero hanburgesak egiteko Estatu Batuetan.
Vietnameko gerran, 1961-1971 tartean
49.000.000 kilo herbizida zabaldu ziren oihaneko
2 milioi hektareatan, eta kultibotako 300.000 hektareatan 3.000.000 kilo azido dimetilartseniko.
Herbiziden isurketa baino lehenago Hego Vietnamek oihanezko 5.500.000 hektarea zeuzkan. Gutxienez behin batez ihinztatu ziren 1.750.000 hektarea baino gehiago. Herbizida-dosi baten ostean,
zuhaitz guztien 30%eraino hiltzen dira; zenbait
ihinztaduraren ondotik arbola guztiak hiltzen dira.
Modu berean, mangladiek ere fortuna bera eduki
zuten: Hego Vietnameko 800.000 hektareetatik
laurdena ihinztatu eta hil egin zen.
Britainia Haundian urtero 4.000 etxalde pasatzen dira unitate produktibo handiagotara. Ingurunearekiko emaitzak begibistakoak dira: urteko
3.200 km palaxu eta ia 75.000 hektarea paramo
galtzen dira. Soilik berrogei urtetan 224.000 km
palaxu ezabatu dira eta baso hostogalkorren erdia
okuntzatu da. Paradoxikoki, EEEko partaide
gehienek bezala, Britainia Haundian ere irteera
zailekoak dira nekazal soberakinak.
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1-1 BASOAREN JATORRIZKO
HEDAPENA
EGUN GERATZEN DIREN
•
BASO - ATALAK

3.

Irudia. Eskema honetan begi bistan dago desforestazioaren larria: Brasileko kostalde atlantikoko euri-oihana ia guztiz ezereztatu da, habitatarekin batera bertako "biztanleak" ezabatu direlarik.

d) Urbanizazioa
Giza populazioa gero eta gehiago hirietan
kontzentratzen da, megapoliak gauzatzen ari direlank. Urtero, estatu garatuetan 500.000 hektarea
estaltzen dira asfaltoz eta eraikinez.
e) Naturaren gainustiraketa
Animalia eta landare basatien merkataritzak
milaka milioi dolar mugitzen ditu urtean, bai organismo biziekin edo beraien parteekin trafikatuz.
Hon dela eta, populazio eta espezie asko arrisku
larrian daude. Adibide modura aipa daitezke felino
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handien larruak, errinozeroen adarrak, kaktuak eta
orkideoak, eta abar luzea. Espeziea zenbat eta
arraroagoa izan, altuagoa da lortuko duen prezioa,
eta beraz, etekin handiagokoa izango da haren inguruko trafikoa. Zer esanik ez, gehiegizko hustiraketak populazio baten zein espezie osoaren akabosea ondoriozta dezake, eliminatzen diren aleak
modu natural batez sortzen direnak baino gehiago
direnean. Horrela, garapen astirosoko organismoak, balea kasu, kopuru oso murritzetaraino gutxitu
dira eta zalantzazkoa da beraien errekuperazioa.
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Izatez, ugalketa -tasa handiko espezieak ere ez
daude arriskupetik kanpo, horren adibidea Iparra-

patu zirelarik. Zenbakiok adierazten dutenez, bata
bestearen atzetik, Antarktikoko balea handien po-

merikako uso migratzailea delarik, behinola zerua

pulazioak ezerezean amildu

iluntzen zuena, eta bilketa-metodo "modernoen"
biktima izan zena.

bat 5%a haz daiteke urtean. Dagoenekoz espezie

Zenbaki batzu: 1984ean 45.000 elefante hil ziren bolizko hortzak direla eta; 1980an trafikatzaile

keta -tasa txikia eta, honekin batera, hazkunde luzea direla eta, urte-mordoak beharko

bakar batek bildu eta saldu zituen 500.000 Venus

populazioak lehengoetara itzul daitezen, itzultzerik

euli-harrapatzaile; Hegoamerikako lautada alubia-

balego.

letan milioi bat kaiman ehizatzen

dira larrutarako;

1975ean mundu osoan 7 milioitatik gora hegazti
saldu ziren, gehienak basatiak; urtero Taiwan-ek
20 milioi tximeleta saltzen ditu apaingarri. Mugierazitako dirutzak halakoak izango dira.
Arrain tropikalen negozioa handituz doa taigabe. Britainia Haundiak urteko 400.000 arrain
apaingarri inportatzen ditu, milioi bat dolarretan,
eta hori merkatu mundialaren 3,5%a da soilik. Harrapatutako arrainen 75%a garraioan hiltzen da
oxigenazio eskasez; beste 5% almazen eta dendetan hiltzen da saldu baino lehenago. Alabaina,
hilkortasun handiena akuarioetan gertatzen da,
non, sei hilabete egin baino lehen, 50%a hiltzen
bait da. Denetara, akuarioak alaitzeko arrezife tropikaletan harrapatutako arrainen 3/4ek ez dute urtebetea irauten.
Gizakien arreta merezi izan zuen lehen balea,
Kantauriko balea izan zen, harrapatzeko erraza eta
koipe eta bizarretan joria zena. Baina, figura liraina
lortzeko desira victoriarrak ia suntsipeneraino eraman zuen espezie hori. Beste biktima goiztiar bat
mendebaldeko balea grisa izan zen, berau olioa
eta gantza zirela eta ehizatzen zelarik. Mende honetan, balea-produktuen eskariak eta gestiorako
estrategia amankomunaren gabeziak balea-espezie gehienen gainustiraketa ekarri dute teknologia hobeaz baliatuz. Espezie bat agortuz doala
hurrengo ordezkoa bilatu izan da. 1900. urtetik aurrera baleen ehiza Ozeano Antarktikoan kontzentratu da, baleak bertan elkartzen bait dira udaran
elikatzeko. Komertzialki harrapaturiko lehen balea
antarktikoa balea konkorduna izan zen: mende-hasierako urteetan 7.000 ale hiltzen ziren urteko. Populazioak txikiagotuz zihoazelarik, balea urdina aukeratu zen, hau da, ugaztun bizien arteko
handiena; 1930. urteko hamarkadan 7.000 ale urteko ehizatzen ziren. Zerrendako hurrengoa zerea
izan zen; baina, baleuntziak efikazagoak izanik,
hustiraketa-maila ikaragarriro goratu zen: 1940. urtean 26.000 ale hil ziren. Txanda "sei" baleari ailegatu zitzaion: 20.000 ale harrapatu ziren 1965ean.
Azkenik, balea-industria "minke" balean kontzentratu da, txikiagoa berau, 1970. urtean 8.000 harra-

hauen harrapaketa ez

dira. Balea -populazio

da bideragarri. Duten ugaldira baleen

Estatu Batuek urtean 10 milioi kaktu inportatzen ditu, gehienak basamortuan zuzenki bilduak,
eta 25etik

1.000 dolarretarainoko prezioan saltzen

direnak. Arrisku larrian dagoen beste talde bat orkideoena da; espezie asko ezabatu egin dira

eta

beste askok ez dute iraungo.
Ez da erraza zehaztea molusku -maskorren
merkatuaren bolumena, baina, 1977an 40.000 tonatatik gorakoa izan zen.
f)

Kolonizazioa

Jende zabalarentzako animalia faboritoak
ugaztun eta hegaztiak direnez, berauek larregizko
ehizaren biktima direlarik, ba dirudi hustiraketa zuzena dena bizi basatiaren etsai nagusia. Baina,
burutu diren kalkuluen arabera, ornodunen erdia
baino gutxiago dago ehiza edo harrapaketa zuzenak mehatxatuta, eta, osterantzean, 2/3ek baino
gehiagok ingurunearen narraiadura pairatzen
dute. Hala ere, habitataren alterazioa ez dator soilik ezaugarri naturalen galera gradualetik, baita
ere, jatorrizko komunitateei eransten zaizkien elementu bizi arrotzen gehipenetik. Edozein espezie
exotikok –landare bat, animalia bat, mikrobio bat–
hunki ditzake espezie egoileak.
Ustegabean edo borondatez sartutako harrapakariek triskantza itzelak burutu ahal ditu jatorrizko populazioetan. Arazoa askozaz ere Iarriagoa
bihurtzen da irletan, baina lurralde zabaletan ere
beha daiteke. Oso zaila da kalkulatzea irletako
fauna eta floraren egungo perturbazio -gradua.
Izan ere, sarritan marinelek ahuntzak eta untxiak
askatzen zituzten irletara (beluntziak arratornatuko ziren hurrengo aldirako janari-hornidura ziurtatzeko asmoz), beroriek, modu inkontrolatuan sartutako arratoiekin batera, irletako jatorrizko
landaredia deuseztatu zutelarik, eta ondorioz,
hainbat animalia ere.
Irla gutxi geratu dira giza interferentziatik at.
Kolonizazioak sorturiko katastrofeen artean oso
ezagunak dira Australian gertaturikoak, bertako
martsupialioen kalterako. Beste adibide bat, Lates
niloticus perkarena izan daiteke, zeina, Victoria
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4. Irudia. Euri azidoaren eragina Eskandinabian, dena den, kutsadura -mota honen jatorria nagusiki ez da
bertakoa, bertan pairatu arren. Suediako 10.000 laku hilda daude birtualki.

lakuan introduzitu zelarik, bertako endemikoak
ezabatzen ari bait da, hau da, 700 bat arrain ziklido.
g) Kutsadura
Kutsadura, ekosistematan substantzia ez-naturalak (plastikoak edo DDTa kasu) edo substantzia naturalak (fosforoa) kopuru asimilezinetan
sartzea da, edo bestela, elikagaien zirkulazio naturala alteratzen duten baldintza fisikoen kreazioa
(esate baterako, ur beroko isurketa industrialak).
Kutsaduraren efektu zuzenak bortitzak dira eta
dramatikoak. Kutsadurak habitatak alteratu ez
ezik, planetaren kimika aldatzen ari da neurri handi batetan, fisika bera ere hunkitu duelarik. Adibide nabarmena euri azidoaren gehikuntza da. Izan
ere, azidifikazioa dago Ipar Hemisferioko ingurunearen mehatxu nagusien artean. Lurralderik kaltetuenak Suedia, Norvegia, Erdiko Europa eta
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Iparramerikako ekialdea dira. Suedian soilik,
10.000 laku daude hain azidifikaturik non bertako
arrain-populazioak drastikoki murriztu bait dira.
Erdiko Europan baso osoak hiltzen ari dira. Kalkulatu denez, Europako industria astunak urteko sufre dioxidozko 55 milioi tona eta nitrogeno oxidozko 37 milioi tona askatzen ditu, zeintzuak, aireko
hezetasunarekin erreakzionatuz, azido sulfuriko
eta nitriko modura bueltatzen bait dira lurrera euri-jasetan.
Kutsaduraren efektu indirektoak ez dira horren nabariak, baina, bai zuzenak bezain kaltegarriak. Zenbait kutsatzaile substantzia letal selektiboak dira, pestizida batzu kasurako, eta bestetzu
ostera, selektiboki ernalkorrak, erreka eta lakuetako algetan beha daitekeenez, berauek isurketen
material organikoetan ugaltzen direlarik. Honek,
ekosistemaren espezie-konposizioa alderazten
du, eta inofentsiboak ziren espezieek kontrolik

GIZAKIAK SORTERAZITAKO SUNTSIPENAK

gabe ihardun dezakete (lakuak eta bertako biztan-

ren erdia Iparramerikako baso borealari eta Kana-

leak asfixiatu egingo dira alga-geruzapean: eutro-

da eta Groenlandiako eremu jelatuei dagokie.

fizazioa).

Gaizkien babestutako lurraldeen artean euri-oihan

Bestalde, organismoek toxiko ez diren kopu-

tropikala eta baso mediterraniarra daude.

rutan ingeritzen dituzte zenbait substantzia, baina,

Suntsipenen kausen atalaren hasieran, kausa

degradagarriak ez direlarik, gorputzeko ehunetan

nagusi gisa habitat-fragmentazioa aipatu dugu,

metatzen dira. Katea trofikoan kokapen altuagoko

baina, eragin bikoitzeko kausa dela adierazirik:

animaliak substantzia horiek akumulatuz joango

batetik, fragmentazioa ekarriko duen habitat-

dira, harik eta, kasu batzutan hazkundean edo

-hondapenaren eragina,eta bestetik, fragmentuen

ugalketan interferituko duten mailak lortu arte.

isolazioak ondorioztatutakoarena. Orain arte,

Adibide modura DDTaren kasu ezaguna aipa dai-

hainbat adibidez baliatuz fragmentazioaz mintzatu

teke.

gara. Hurrengo lerroetan arin batetan isolazioak

Ozeanoek jasaten dute giza hondakinen bes-

baldintzatutako intsularitatea azalduko dugu

ele-

te eraso galanta. Etsenplu modura petrolioa eka-

mentu suntsierazle gisa. Horretarako, irlen bioge-

rriko dugu hona. Urtean 6 milioi tona petrolio itsasoratzen dira hainbat bidetatik: atmosferatik,
lehorretik, itsasoan zeharreko garraiotik, etab.
Beste mota batetako datua: dortokek plastikozko
poltsak marmokatzat jotzen dituzte eta irensten,
eta hil egiten dira urdaila lehertzear dutela; plastikoak sorterazitako heriotza -kopurua zaila da zehazteko, baina, ezaguna da urtero 2 milioitatik
gora itsas hegazti eta 100.000 inguru ugaztun hiltzen dituela.

ografiaren alorrera igaroko gara.

Orain artekoa gutxi balitz ere, ezin dugu
ahaztu kutsadura atmosferikoak eragindako berotegi efektuak edo ozono -geruzaren hausturak
ekarri ditzaketen emaitza kaltegarriak.

ZENBAT ESPEZIE DAUDE ARRISKUTAN?
Azaldutakoaren arabera, geure mundu honetan nekez aurki daiteke alteratu gabeko lurralde
basarik. Ba daude, dena den, 3000 parke eta
erreserba, zeintzuek 4 milioi km2 estaltzen bait dituzte, gehi beste kopuru ezezagun bat babes pribatupekoa. Demagun, denetara 5 milioi km 2 lur
basati daudela. Aipatutako lur-puska guzti horiek
egokiro kudeatuko balira (horrela ez dena), eta
are 2000. urterako kopuru hori hirukoiztuko balitz
ere (suposizio oso zaila giza populazio hazkorraren presioa kontutan hartuta), horrelako kasu optimo batetan ere, lurraren 10'3/oak planetaren bizi-ingurune emergitu osoa mantenduko duela
itxaroten geundeke. Zer esanik ez, askozaz beldurgarriagoa da pentsatzea, 2000. urterako lur
basati guztia bestelako erabileretarako destinatu
dela.
Bestalde, erreserbetan-eta babestuta dagoen
superfizie osoaren 3%a ez da ekosistema guztien
adierazgarri egokia. Kontserbaturiko superfiziea-

Enpirikoki behatu denez, irla batetan bizi den
espezie-kopurua irlaren tamainuarekin erlazionaturik dago: espezie-kopurua tamainuarekin batera
hazten da. Erregelak dioenez, azalera hamarkoiztea espezie-kopurua bikoiztea izaten da. Berau,
benetako irletarako nola habitat "intsularretarako"
da baliagarri, dirudienez. Beste era batetara adierazita, irlaren tamainua hamar biderrez txikituz,
espezie-kopurua erdiraino murriztuko da. Hau
kontutan hartuta, eta Brasileko kostalde atlantikoko oihana 1%era baino gutxiagoraino txikitu dela
jakinez, bertako biota 75%ean galdu dela esan
daiteke: jatorrizko espezie-kopuruaren laurdena
geratzen da!
Estimazio-modu horretatik abiatuta, Wilson-ek (1989) ondoko zenbakiak lortu ditu. Euri-oihanaren deforestazioaren ondorioz, emanez
beronen urteroko tasa 1%ekoa dela, oihaneko espezie-galera 0,2-0,3%koa da urtean. Oihanetan 2
milioi espezie daudela suposatuz, berau kopuru
prudenteegia seguraski, deforestazioz sorturiko
espezie- galera globala 4.000-6.000 espezie/urte
izan daiteke. Autore honek proposatutako suntsipen-tasa, gizakia agertu aurretik zegoena baino
10.000 aldiz altuagoa da!
Espezie mehatxatuen kopuruen estimazioak
hasiera batetan odol beroko ornodunetara mugatuta zeuden, hegaztiak eta ugaztunak bait dira
biotaren elementurik behagarrienak. Gerora espezie guztiak besarkatzen dituzten estimazioak burutu dira ere, baina, beraien emaitzen arteko distantziak ederrak izanik, informazio zehatza lortzea
zaila bait da. Hasteko, ez da ezagun biotaren tamainua, hau da, ez da ezagun zenbat espezie bizi
diren. Erabili izan diren kopuruak 3 milioitatik 30
milioitaraino oszilatzen dira; bestalde, jadanik ezagunak diren espezieen kopurua, hau da, izen bi153
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baino gutxiago

Tundra 25 %

Oihan tropikal sikua

19

%

Basamortua 15 %

Euri - oihan tropikala 12 %

Bestelakoak 29 %

Izotzik gabeko azalera
13000 x 106 Ha

5. Irudia. Lurralde babestuen ezpala mehegia da, beha daitekeenez; horrez gainera, bertan tundra, basamortu eta oihan tropikal sikua desproportzionalki ugari dira, erabateko garrantzia duten bestelako biomek (zelai tropikalak, baso esklerofilo hostoiraunkorrak, sistema intsular mixtoak) urritasun nabar-

mena erakusten digutelarik.

nomial latindarra dutenena, 1,5 milioitakoa dela
kalkulatu da. Ondorioz, ez da harritzekoa aldaketa
nabariak agertzea estimazio desberdinen artean.
Nolanahi ere, benetan garrantzitsuena dena, lortu
diren suntsipen-estimazio guztiak ikaragarri handiak izatea da.
Suntsipenen zurrunbiloan, espezie galdu bakoitza justu aurrekoa baino inportanteagoa (eta
hurrengoa baino gutxiago) dela inplikatzen du espiralaren izaera beheranzkoak. Norton-ek (1988)
bildu duenez, suntsipen -tasa azeleratuz doa: di-
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nosauruen sasoian espezie bakar baten galera
zegoen 1.000 urtetako tartean. Orain 50.000 urte
direla gizakia suntsierazle bihurtu zenetik aurrera,
tasak dramatikoki handitu dira. Suntsipen antropikoek gutxienik 75 espezie ezabatu zituzten
1600.etik 1900.era. Mende honetan zehar, urteko
espezie bat zen tasa, baina, 1960.etik aurrera desarratu egin da: 1.000 espezie urtean, eta are
zenbaki potologoak ere. Baldin eta, autore batzuk
iragarri dutenez, mendearen bukaerarako
1.000.000 espezie desagertzen badira, horrek
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40.000 espezie galdu urteko suposatuko luke ba-

organismoekiko harremanetatik sorturiko adapta-

tezbeste. Autoreren batek, orduko, ordu bakoitze-

zio-presioei erantzunez, eta ez horrenbeste

ko, espezie bat suntsitzera ailega daitekeela adie-

faktore abiotikoei erantzunez (klima, lurzoru-bal-

razi du; hortaz, 525.600 espezie desagertuko

dintzak, etc). Hortaz, espezie horiek guztiz inpli-

lirateke urtean. Zenbakiak zenbaki, ohizko bihurtu

katuta egon ohi dira mutualismo edo bestelako

da galera hori borobiltzea, esanez 2000. urterako
espezie bizien laurdena ezabatuko dela.

akordio ebolutibotan. Aipaturiko fenomenook,
probableki habitat espezializatu eta oso dibertsotan suertatzen dira, interkonektaturiko ekosiste-

ZEINTZU ESPEZIE DIRA MEHATXATUENAK?

matan. Berauetan, elika-katea erlatiboki luzeetako goi-muturreko espezieak dira suszeptibleenak
suntsipenarekiko. Maila trofiko batetatik hu-

Ba dirudi espezieak ez direna berdinki sus-

rrengorako energi transferentziaren inefikaziak

zeptible gizakiak sorterazitako suntsipenekiko,

halabehartu egiten du goi-mailetako espezieak

eta hortaz, interesgarria da ezagutzea zeintzu di-

konparatiboki arraroagoak izatea, eta, horrekin

ren espezierik minberenen ezaugarriak, espezie
horiexek bait dira giza erabileretarako egokienak,
geroago aztertuko denez (Norton, 1988). Giza
iharduerak, ikusi bezala, modu desberdinetara
mehatxatzen ditu espezieak, dela habitat-deuseztapen eta fragmentazioz, dela ehizaz, kutsaduraz zein espezie arrotzen introdukzioz. Zeintzu
espezie dira giza iharduera horiek gehien mehatxatzen dituztenak? Adostasun zabala dago ondoko faktoreok lanjerraren edo suntsipenaren beraren probabilitatea emendatzen dutela:
1/ urritasuna (dela banaketa bakana oso zabalera handitan, dela azalera murritzeko konfinamentua),
2/ tamainu indibidual handia,
3/ maila trofiko erlatiboki altua,
4/ biotikoki kontrolaturiko eboluzioa,
5/ sakabanakuntz ahalmen eskasa, ondorengo gutxi, eta biziraupen indibidual luzea (K estrategak),
6/ habitataren espezializazioa,
7/ mutualismo eta akordio koebolutiboekiko
inplikazioa, eta
8/ dibertsitate altuko ekosistematan bizitzea.
Aipaturiko ezaugarriok, hein batetan, ez dira
elkarrekiko independenteak. Izan ere, K estrategiako espezieek energia-kantitate txikiak inbertitzen dituzte ugalketan, eta, joera bezala, gorputz-tamainu handikoak dira. Sakabanakuntz
ahalmen txikia dute, ondorengo gutxi bait dauzkate. Aleek bizitza luze samarra dute, goi-mailako lehiakideak izanik; izatez, tamainu handia
abantailosoa izaten da zenbait lehiakidetasunetarako. Ezaugarri guzti hauek erlazionaturik daude beste honekin: K estrategiako espezie askok
biotikoki kontrolaturiko eboluzioa ukan dute, hau
da, beraiek luzaro eboluzionatu dute bestelako

batera, behe-mailekiko menekotasun horrek ere
suszeptibilitatea areagotzen du.

DAGO SUNTSIPEN - ARRISKU GABEKO
ESPEZIERIK?

BA AL

Goiko faktoreok alderantziz bideratuz, Vermeij-ek (1988) ondokoa adierazi du: organismo
itsastarren sakabanakuntz ahalmen handiak, populazio -tamainu galantek, eta aterpe efektiboagoen
presentziak azaltzen dute giza eraginez sortutako
suntsipenak itsasoan arraroagoak izatea, salbu hegazti eta ugaztunen kasuan.
Esan bezala, suntsipenarekiko suszeptibilitatea desberdina da espezieen artean ezaugarri
edo biologia espezifikoaren ondorioz. Espezie
partikular baten suntsipen -probabilitatea minimoa
da hurrengo baldintzetan:
1/ baldin eta populazio bakoitza numerikoki
handia bada, istripuz gertaturiko edozein kalamitate gainditzeko ainakoa.
2/ baldin eta bizi- estadio jarkikorrak baditu
(hau da, esporak, haziak, etc), halatan non, organismo guztien ezabaketa gertatu arren, beroriek
ale bizirauleak garatuko bait dituzte.
3/ baldin eta ugalaldi jarraia edo gutxienez
oso luzea badu, halako moldez non, ingurune-baldintza anormalezko tarte laburrek ez bait dute
urte osoko kumaldia garbituko.
4/ baldin eta espezie horretako helduek zenbait ziklo betetzen badituzte urtean zehar, horrela,
sasoi batetako porrot ugaltzaileak ez du halabehartuko organismo hori ugaldu gabe geratuko deni k.
5/ baldin eta populazioen arteko migrazio-tasak erlatiboki handiak badira, zeren, populazio
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lokalen bat desagertu arren, probabilitate arrazo-

bereziki konplexuetako ekosistemak garatu dira,

nagarria bait dago bertan berriro ezartzeko.

disturbantzia ahulek sorterazitako fluktuazioak in-

6/ baldin eta lehiakidetasun interespezifiko

dargetzen direlarik bertan. Baina, horrela ez de-

baten menpe ez badago. Esan nahi da, lehiakide-

nean, fluktuazio txikien kontra babesteko garatu-

tasun hain sakona non ugaritasunaren murrizpen

tako interkonexioek probableago bihurtzen dute,

drastiko batek ez bait luke "espazio ekologikorik"

espezie baten suntsipenaren gisako disturbantzia

utziko berredadurarako edo berrintrodukziorako.

handiek sistema osoa kaltetzea, sistema osoa

Lehiakidetasun sakon baten menpean, espazio

zeharkatuko duten "uhinak" edo "erreberberazio-

erabilgarria eta baliagaiak berehalakoan beraien-

ak" sortuko bait dira. Hortaz, espezie baten arris-

ganatuko lituzkete espezie lehiakideek.

kuak berak iradokitzen du beraren kontserbazioa

Ziurrenik, Slobodkin-ek (1988) zerrendatu-

garrantzi berezikoa dela gizakion babeserako,

tako ezaugarri guztiok ez ditu inolako espezie par-

zeren, domino efektuaren ondorioz, ekosistema-

tikularrek betetzen, baina argi dago, inplizituki

ren narriadura eta, agian, kolapsoa etor bait dai-

behintzat, r estrategiaren bizidunak bildu dituguna

tezke. Gogoratu hemen, "The Rivet Poppers", he-

suntsitzeko probabilitate gutxien duten espezieen
artean. Hala ere, inguruneko perturbazio benetan
bortitz baten kontra, zerrendatutako berezitasun
guztiak poseditzea ere ez litzateke nahikoa.
Bestalde, gorago edasi den bezala, espezie
bat suntsitzean, berorrekin elkarkonektaturiko espezie guztiak arriskutan daude. Norton-ek (1988)
plazaratu zuenaren arabera, iraungiriko landare-espezie bakoitzeko, batezbeste hamabost animali espezie jarraituko zaizkiola itxaron daiteke. Oro
har, bestelako espezieekin harreman exklusiboak
(trofikoak edo beste) garatu dituzten espezieek,
arrisku-faktore handia dute suntsitzeko, zeren,
probabilitate inherentea emendatuta bait dago elkarloturiko espezieen probabilitateekin. Horregatik, ekosistemarik konplexuenak dira aldi berean
bulneragarrienak. Baina, are menpekotasun exklusiborik ez duten espezieetan ere, lanjer handiak eratortzen dira zenbait erlaziotatik. Nolanahi,
sistemen sinplifikazioak hautespen naturalaren
presioa erlaxatzen du espezieen gainean.

gazkineko errematxeak kentzen ari zenaren
simila (ikus A. Elosegiren lana bilduma honetan).
Gizakia bere burua arriskatzen ari da azken batean (espezie-mailan uler bedi).

MEREZI OTE DU ESPEZIEAK
KONTSERBATZEA?

Gorago, suntsipenaren probabilitatea emendatzen duten faktoreak zerrendatu ditugunean, aipatuta utzi dugu berezitasun horietara doitzen direla justu K estrategiaren animaliak. Espezie
horiexek dira bestalde, suntsikorrenak alegia,
gure helburu humanoetarako baliagarrienak direnak. Hori hainbat arrazoi direla eta.
Batetik, oso sakonki interrelazionaturiko sistemetako espezieen galerak, probabilitate oso
handiz, osteko suntsipenak sorteraziko ditu, elurbola bailiren. Dibertsitate handiko eta elika-sare

Bigarrenik, oso espezializaturiko espezieak
oso "interesgarriak" dira gure xedetarako. Gizakiek normalki balio utilitariokotzat jotzen dituzte
espezieak baldin eta berauek substantziaren bat
ekoizten badute, edo arazo konkreturen bat konpontzen badute. Esate baterako, botika gisa erabiltzen diren substantzia natural asko, harrapakaritzarekiko babes-mekanismo modura garatu
ziren. Aitzitik, espezie jeneralistek sakabanakuntz
ahalmen handiari esker lortu dute arrakasta, eta
beraz, ez dute horrenbesteko premiarik bestelako
defentsa-metodoetarako; espezie hauek estrategia amankomun orokor gutxi batzuz gainditzen dituzte ingurune-presioak, eta alde horretatik, ez
dute espezie espezialistek bezain eremu emankorra osotzen erabilgarritasunaren ikuspegitik.
Hirugarrenez, gizakiak heurak K estrategiako
animaliak dira, hau da, konparatiboki gorputz-tamainu handia dute, maila trofiko altua, sistema
sozial balelan bizi dira, etab. Horrela izanik, K estrategiaren espezieak oso baliagarriak izan daitezke gizakiarekin konparatzeko, esate baterako
ikerketa medikoetarako, eta modu berean, gizartea eta gizakiarekin estuki ahaideturiko animali
sozietate konplexuak aztertzeko analogikoki. Hau
da, suntsitzeko arrisku gehien duten espezieak
munta handikoak dira jakintzaren garapenerako;
kontua da, alabaina, jakintza zelan baloratzen
den. Beste era batetara adieraziz, espezieek balore kuantifikaezinekoak dituzte (eskutartean dugun zerrendapen honetako lehen, hirugarren eta
laugarren ataletakoak, besteak beste), eta bai ba157

lore kuantifikagarriak ere. Arazoa, ohikiro soilik
kuantifikagarriak preziatzen direla dateke.
Laugarrenez, azkenik, justu bizidun konplexu
horiek dira estetikoki laket zaizkigunak. Beharbada, gustatu egiten zaizkigu hainbat ezaugarri konpartitzen ditugulako, eta hortaz, gure begikotasuna suztatzen bait dute.

koarekiko: dibertsitatearen galerak, hau da, espezie baten desagerpenak, dibertsitate-galera berriak
ekoizten ditu denboran zehar, alkoholikoaren kasuan bezala egoera progresiboki txarragotu egiten
delarik. Kontuak horrela, ba dirudi espezieen kontserbazioaren aldeko kostu ekonomiko guztiak
"arrazonagarritzat" jo beharko liratekeena: konturatuko ote gara horretaz berandu baino lehen.
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I ERANSKINA
Nafarroako fauna mehatxatua (ornodunak)
(Purroy 1974).
Zerrenda gorri honetan bilduriko animaliak,
ondoko zirkunstantzia biotatiko batetan aurkitzen
direnak dira: a/ urtez urteko murrizpen demografiko nabaria, b/ populazio guztiz txikia, edozein intzidentzia negatiboren menpean desagerpena jasan dezakeena.

4/ Nekazaritza tradizionalaren eboluzioa: produktu kimikoen eta makineria astunaren erabilpena.
5/ Gehiegizko bazkaketa: ahuntzak, ardiak,
untxiak, etab.
6/ Mendiaren erregenerazioa bazkaketaren
murrizpena dela eta.
7/ Baso-hustiraketa (batez ere espezie exotikoak erabiliz).
8/ Usadio tradizionalen hedaketa hiritarren ar-

(1) Izokin arrunta, Salmo salar
(2) Aztore arrunta, Accipiter gentilis

9/ Uraren kutsadura, eutrofizazioz nagusiki.

(3) Sai arrea, Gyps fulvus

10/ Airearen kutsadura.

(4) Ugatza, Gypaetus barbatus

11/ Uraren kutsadura, batez ere itsasbazte-

(5) Arrano beltza, Aquila chrysaetos

rretakoa marea beltzez.

(6) Bonelli arranoa, Hieraetus fasciatus

12/ Industrializazioa eta urbanizazioa.

(7) Belatz handia, Falco peregrinus

13/ Turismoa eta kostaldeen garapen turisti-

Circus cyaneus
(9) Lagopodo zuria, Lagopus mutus
(10) Larreoiloa, Tetrastes bonasia
(11) Basoilarra, Tetrao urogallus
(12) Eper grisa, Perdix perdix
(13) Basoilo handia, Otis tarda
(14) Hontza handia, Bubo bubo
(15) Okil beltza, Dryocopus martius
(16) Okil ertaina, Dendrocopos medius
(8) Mirotz zuria,

(17) Okil gibelnabarra, Dendrocopos leucotos
(18) Elur-txonta, Montifringilla nivalis
(19) Buztanzuri beltza, Oenanthe leucura
(20) Hartza, Ursus arctos
(21) Erbinude zuria, Mustela erminea
(22) Ur-ipurtatsa, Mustela lutreola
(23) Ipurtats arrunta, Putorius putorius
(24) Sarrioa, Rupicapra rupicapra

II ERANSKINA
Landareen suntsipena sort dezaketen arrisku-faktoreak (Gómez- Campo, 1987).
Espainiako landare mehatxatuen Liburu Gorriak 300 bat espezie bildu ditu, ondoko faktoreren
bat edo beste aipatu delarik kausa gisara:
1/ Drenaiak: habitat hezeak deuseztatzen dituzte eta ingurutako geruza freatikoa jaitsi erazten.
2/ Urtegien eraiketa: lurralde handiak urperatuz, bertako landaredia ezabatzen da.
3/ Gune basatiak luberritu nekazaritzarako.
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tean: espezie zehatzen bilketa.

koa.
14/ Barne-aldeko turismoa, mendi-aidekoa
nagusiki.
15/ Errepide eta autopisten eraiketa.
16/ Meategiak, irekiak batez ere, errautsen
pilaketarekin.
17/ Harrobiak (kararriak, granitoak, etab).
18/ Substratu edafikoen hustiraketa (igeltsuak, hareak, zoikaztegiak).
19/ Suteak, maiztasun handiz gertatzen direnean.
20/ Sartutako landare arrotzen konkurrentzia
(berorien arrakasta, sarritan, harrapakari naturalen ausentziak ondorioztatzen du).
21/ Kutsadura genetikoa: endemismoa kideturiko espezieekin hibridatzen denean.
22/ Sartutako izurri eta eritasunak, sarritan
emaitza katastrofikodunak.
23/ Biltzaile botanikoak eta zaletuak: espezierik arraroenak kaltetzen dituzte (orkideoak, erraboildunak, etab).
24/ Hortikulturarako biltzaileak: idem.
25/ Populazio urriegiak: kolapso ugaltzailea
gertatu ahal da.
26/ Polinizatzaileen gabezia (pestizida edo
bilketa entomologikoen kariaz).
27/ Kausa naturalak.

(J.L.)

Azken batez, naturarekin ditugun arazoak ez ditzakegu preserbazioaren bidetik konpondu (preserbazioa =museo batetan tresna zaharrak gordetzen diren gisan, hainbat espezieren biziraupena ziurtatzea), baizik eta kontserbazioarenetik. Azken ikuspuntu honetatik, ezinbestekoa da salbatu nahi ditugun espezie edo ekosistemen funtzioa bermatzea.
Honek naturaren kudeaketa edo gestio egokia eskatuko luke aurretik.
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Marokko

(I.A.A.)

Kultura izan bide da, ziurrenik, gizakiaren moldabide emankorrenetariko bat. Azken
hamarkadetan, ordea, uniformizaziorako bidean sartu gara; dibertsitate kulturala izugarri
galdu da. Eta honek gure aldakortasunaren eta bide desberdinak jorratzeko gaitasunaren
galera ekar lezake halaber.
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Nepal

(K.Z.)

Gizakia eta natura ez daude kontrajarrita. Hainbat gizartek jakin izan dute beren
ekintzak naturaren funtzionamendu egoki batekin uztartzen, mendeetako esperientziari
esker, beren bizimodua inguruneak ezartzen dizkien baldintzekin integratzen. Gisa horretan soilik lor daiteke hustiraketa jarraia.
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(A.E.)

Naturari ezartzen ari gatzaizkion eraldaketa eta presio bortitzek sekulako ondorioak

izan ditzakete. Hainbat ikerlariren ustetan planetaren balantze energetikoa bera ere aida
erazten ari gara, eta honek bertako klima eta dinamika atmosferikoa desbidera ditzake.
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KONTSERBAZIOAREN GAUR EGUNGO EGOERA
MARTXEL AIZPURUA

Kontserbazioa ekosistemen gehiegizko degra-

EKOSISTEMEN EGOERA

dazioa ekiditeko ahaleginaren ondorioa da. Beraz,
printzipioz, kontserbazioa ez da ekosistema bat da-

Kontserbazioaz ari baldin bagara, galdetu

goen hartan uztea. Egin diren kalteen ondorioz,

beharko da zein egoeratan dagoen kontserbatu

kontserbazioak emendakin batzuk ipini eta berreskuratzeko ahaleginak eska ditzake.

nahi den hura, edo zein egoeratan mantendu
nahi den.

Bizi zen ingurune hartatik hornitzen zen gizakiak maiz zaindu du ondo bere ingurunea eta
mende askotan zehar egoera horretan bizi izanez
ondo kontserbatutako lurraldeak badira han-hemenka.

Ekosistema bat hurbilago edo urrunago egon
daiteke bere egoera klimazikotik, alegia, ekosistema bat giza eraginik gabe luzarora iritsiko litzatekeen egoeratik. Adibidez, Euskal Herrian geografia osoa basoa litzateke, nahiz eta baso-mota
desberdinak izan.
Kontserbazioaz hitzegiten denean egoera
klimaziko horretara iritsi nahi dela ematen du sarritan. Argi dago, ordea, eskualde bat zentzu horretan kontserbatu nahi badugu ezin dugula ukitu
ere egin, alegia, printzipiozko ezintasun bat dagoela egoera klimazikoan mantendu nahi izate
eta handik etekinik atera nahi izatearen artean.
Egoera klimazikoan dagoen eskualde batek ez
du ezer sortzen kanpora begira, ez eta oxigenorik ere, bertako prozesu oxidatiboetan erabiltzen
bait du. Egoera klimazikoan basoa dutenen artean oihan tropikalak daude, adibidez, baina, ez
dezagun haien kontserbazioa munduaren birika
direlako eskatu, gezurra bait da hori, baizik eta
hango dibertsitate itzela beste lurraldeen egokortasun -berma delako baizik.
Ez da segurua jendeak egoera klimazikora
itzultzea (edo aurreratzea, segun nondik begiratzen den) eskatzen duenik, baizik eta beti ezagutu
izan den paisaiari eustea baizik. Alegia, hustiratutako ekosistema bati luzaroan irauteko moduan
eustea. Inor gutxik ukatuko du etekin bat atera
behar zaiola inguruneari, nola bizi bestela? Etekin
bat onartzeak egoera klimazikotik urruntzea eskatzen du, baina horrek ez du baztertzen gune
batzuk besteak baino egoera klimazikotik gertuago egon ez daitezkeenik.

Ahalmenak ere ez zituen handiak garai bateko gizakiak, erremintak ez zituen oso indar handiakoak. Gaur egun, ordea, teknologian gaude aurreratuak beste gauzetan baino gehiago. Ez da,
noski, dena polit eta ondo egina aurrekoen lana.
Historiak erakusten digu zenbat astakeria egin
den eta zenbat lur hondatu den.
Gaurko hiritarra ez da psikologikoki bertako
elikagai edota tresnekin bizi. Diruak bezain urruti
ditu begiak, beti dago edo legoke beste nonbaitetik ekartzerik. Honela, ahalmen izugarrirekin eta
mugarik gabeko ikuspegiarekin beldurgarrizko
ekintzak burutu ditzake gaurko gizakiak.
Kontserbazioaren aldeko mugimenduak helburu desberdinak ditu, batetik, ekosistema batetik
Ior daitekeen errendimenduak luzaroan irautea
eta, bestetik, arrazoi estetiko eta sentimentalen
gauzatzea. Adibidez, zona batean belardiak baldin badaude, egoera iraunkorrean dauden ala ez
ziurtatzea, alegia, azienda gehiegi den han larrean, edo malda handiegia delako lur-higadura dagoen ala ez ikustea, edo gehiegizko ongarriztaketa duen eta inguruko iturriak kutsatzen ari diren,
edo ureztatua baldin bada salinizazioaren arriskurik baduenez. Hori aide batetik, baina bestetik bertako kulturan belardi horrek eta alboko basoak eta
baserri zuriak nonahi ikustea ondare bat gerta daiteke eta jendeak eska dezake horren irautea. Bi
ikuspegiok batzen ahalegindu beharko luke gizakiak.
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GIZAKIAREN ERAGINA EKOSISTEMA
NATURALEN GAINEAN
Ekosistematik etekin bat eskuratzeko ahaleginetan gizakiak beti sinplifikatu egiten du ekosistema. Ekosistema lehortarretan sinplifikazioa azken
mugetaraino eramaten da, lurra goldetuz, adibidez. Itsas ekosisteman ez du erabat sinplifikatzen,
bestela arrantzako esfortzua handitu egiten bait
da; sinplifikazio ertain bat egiten du, arrantzatuaren eta esfortzuaren arteko orekarik onena ema-

ken zukuak lurrari kendu nahiean. Zintzilik dagoen
beste galdera alderantzizkoa da, alegia, ea ingurunearen geroz eta gehiagoko hondamenak ez
ote dizkion populazio-hazkundeari bere mugak
ezarriko.
Geroz eta ezagutza hobea dago naturarena,
ez dago dudarik. Teknikak ere asko hobatu dira,
hainbat aplikazio nekazaritzara hedatzeko. Alternatiba berri horiek, ordeá, kostuen handitzea balekarte, edo, bestela esanda, produkzio txikiagoa,
nork egin behar du horren erantzule? Merkatu li-

ten duen puntuan.

brearen legepean nor sartuko da Ian horretan?

Bere eraginez r estrategiako espezieak bul-

Erakunde publikoek bultzatu eta sostengatuko al

tzatu ditu gizakiak, aide batetik, zuzen-zuzen ho-

dute eraberritze eta moldaera ekoiogikoago hori,

rien bila joanez (aziendak hazi edo landareak lan-

prest egongo ote da gizartea prezio hori ordain-

datuz), eta bestetik, biosfera osoaren gaztetze eta

tzeko?

sinplifikatzetik sortu diren espezie lagun eta oportunistak faboratuz.

Nekazaritzaren barnean hiru alderdi begiratuko dira:

Biosfera osoan uniformatze -prozesu bat na-

— Lurzorua

bari da gizakiaren eraginez, berarekin batera era-

— Dibertsitate genetikoa

man bait ditu eta eramaten ari bait da aide guztie-

— Pestizida eta ongarriak

tara hainbat eta hainbat espezie, bai animalia eta
bai landare, bai landatu edo basati. Espezie-ba-

1.

Lurzorua

rreiaketa hauek sortu dute han -hemenka hainbat

a) Higadura: haizea eta ura

triskantza bertako espezieak suntsituz.

b) Konpaktazioa

Espezie asko gaidu da hankabikoaren hanka-

c) Salinizazioa

pean. Batzuk zuzenean beraien gainean egindako
presioagatik gaidu dira eta beste asko eta asko
bere bizitoki ziren ekosistema eta habitatak hondatu direlako.
Gorago aipatutako eragin horiek ez dira berez katastrofikoak, modu neurritsu eta orekatuan
egin bait daitezke. Okerrena da gertatzen ari denari ez-ikusi eginez potentzialki handituz aurrera
egitea.
Maila orokor hau utziz lau alorretara ekarriko
dut analisia:
– Nekazaritza
– Industria
– Populazioa
– Politika

NEKAZARITZA
Nekazaritza beste hiru puntuekin loturik doa,
dudarik gabe; hemen janari-iturri gisa aztertuko
da, batez ere.
Hemendik 100 urte baino lehen 10.000 milioi
pertsona izango gara lurrazalean. Beti egiten den
galdera da ea izango al den guztiontzako jana lurrean, ingurunea bera betirako hondatu gabe az166

a) Higadura
Higadura lurzoruaren galera litzateke kasu
honetan. Ehundaka edo milaka urtez sortu den
lurzorua oso denbora gutxian gal daiteke. Ondorioa, desertizazioaren hedapena litzateke.
Higaduragatiko desertizazioaren balorapena
ez da liburu guztietan berdina, aide handiak daude zifratan. Denak daude, ordea, ados, izugarria
dela adieraztean eta geroz eta handiagoa dela
gainera. Higaduraz 13.000.000 Ha lur goldegarri
galtzen dira urtero.
Higaduraren arrazoiak:
– Inoiz landu behar ez ziren lurrak goldatu
dira.
– Malda handiko terrenoetan basoak kendu
dira.
– Azienda-buru gehiegi larre batzutan.
– Basoa behar ez bezala hustiratzea.
– Mendi-pistak behar ez bezala egitea.
Haize handiko lurralde batzutan belardi naturalek estaltzen zuten lurrazala. Lur horiek goldetzean urte-sasoi batzutan lugorri geratzen dira
eta haizeak izugarrizko lur-piloa eramaten du.

KONTSERBAZIOAREN GAUR EGUNGO EGOERA

Lugorri dagoen lurra maldan dagoenean euri-

lurrindu egiten da eta ur hark zuen gatza azalean

-urek sor dezaketena dute gainera erasoka. Haize

geratzen da. Gatz-pilaketa honek landaredia gal-

eta uraren eraginen batuketak hondamendia da-

tzen du eta baita fauna ere.

kar.

Ureztatze-Lurrak nabarmen ugaritu dira asLugorri antzean geratzen dira baso -lurrak

paldi honetan (3.000.000 km2 daude ureztaturik;

gauetik goizera basoa osorik kentzen bazaie. AI-

kontsumitzen den uraren %73a nekazaritzak era-

dapa-lurretan basoa kentzean enborrak herrestan

biltzen du) eta geroz eta gehiago an dira handi-

jaisten badira, erreka-zuloaren antzekoak suerta-

tzen azalera ureztatuak %8a urteko.

tzen dira, eta lur-urradura horiek sakondu egiten
dira abiadura itzelean, gaineko lurra arroa egoten
bait da, erraz garraiatzeko moduan.
Afrika aldean batik bat, euri gutxi edo gutxitan
egiten duen lurraldeetan landaredi klimazikoa belardi urri bat da eta bertako animalia basatiak eta
baita etxekotuak ere transhumanteak ziren eta
area horietan azienden presioa ez zen handia izaten urte osoa kontutan edukiz gero.
Nazio arteko mugak direlako edo herri transhumanteak finkatu arazi dituztelako, aziendak geldirik geratu dira bakoitza bere lurraldean eta ondorioz lurra xahutu dute eta basamortu geratu urte
gutxien buruan.

b) Konpaktazioa
Konpaktazioa da lurzorua trinkotzea eta ondorioz oxigenazio gutxikoa bihurtzea. Lurzoru
hauek antzutu egiten dira eta higaduraren menpe
geratzen.
Konpaktazioaren adibide politak gure mendietako edo parketako oinezkoen bidexketan ikus
daitezke. Hori eskala handiagora pasatuz azienda-talde handien tokietan gertatzen da. Lehorte-tokitan aide hezeagoetarako transhumantzia edo
migrazioa da normalena. Zenbait tokitan lehortea
erremediatu nahiean eta transhumantzia moztu
nahiean ur-putzuak sortu dituzte, eta ondorioz,
areagotu egin dute arazoa, zeren eta, ur -zona horietan pilatu bait dira milaka azienda-buru eta hankapean zapaldu dute lur osoa.
Monokultibo ikaragarriak dauden tokietan, geroz eta makineria handiagoa eta astunagoa sartzen dute, lehen hiruzpaiau alditan egiten zen
lana, landa bertan egin ahal izateko. Uztabiltzaileak dira adibiderik nabarmenenak. Tona askoko
makina hauen gurpiipeko lurrek konpaktazio izugarria jasaten dute eta antzutasuneranzko bidean
ari dira jartzen.
c) Salinizazioa

Ureztatze-urak gatz-kopuru handia baidin
badu eta azaletik banatzen bada, ur-kantitate bat

Badaude teknikak gazitzea ekiditeko. Bata ur
askorekin gainasetzea, terrenoak duen gatz-gehiegia urak eraman dezan.
Sistema honek bere alderdi txarra ere badu,
zeren eta, terrenoa gezatu duen ura hura baino
beherago dagoen beste batek erabil bait dezake
ureztatzeko, eta aurreko terrenoko gatza daramanez salinizazio-arazoak areagotuz joango dira.
Banku Mundialak dioenez 1960-1980 urte tartean nekazal produkzioa %50-60 igo da ureztapenari esker. Ureztapena, ordea, bere mugak ikusten ari da, uraren eskasia dela eta.
Ureztapenerako hasieran iturririk eskugarrienak erabili ziren; urik merkeena erabili zen. Ur-eskaria handitzen ari da jendearentzako ere; gure
hirietako etxeetan ur-kopuru geroz eta handiagoa
gastatzen da. Ez da ura aurreratzearen aldeko filosofiarik ikusten. Prozesu industrialetan ere ur-kopuru handia gastatzen da eta gehienetan goi-mailako kalitateko ura.
Tantakako ureztapen- sistema da oraingoz
egokiena salinizazioaren aurka eta urik gutxiena
behar duena. Azpiegitura du garestia, tutuz josi
behar bait da hustirategia.
Ureztapenak ibai askoren biziraupena kinka
larrian ipintzen du, zenbait garaitan erabat lehortzeraino iritsiz ibaia. Ura gutxitzean handitu egiten
da erlatiboki kutsadura.
2.

Dibertsitate genetikoa

Hustirategi txiki edo familiarretan labore-mota
asko lantzen zen. Aziendak ere oso bariatuak ziren. Batetik, merkatuaren eraginez, lurjabe handiak sortu direlako, makineria garestia delako nekazariak espezializatu egin dira eta hustirategi
bakoitzean gauza bakarra sortzera jarri dira.
Ez dugu hemen aztertuko egoera horrek sortzen duen menpekotasun eta pobretasun kuiturala.
Gehiago oraindik, nekazal produktuak sortzen diren tokian kontsumitzen ez direnez, merkatu zabal eta urrutiko garraioaren beharrizanetara
moldatu dira nekazariak. Saltzaile handiek ere
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Nekazarien saldu beharra probetxatuz eta
merkatuan beraiei interesatzen zaizkien hazi, barietate eta arrazak bakarrik hedatuz lortzen ari
dira lehengo aniztasuna galtzea. Golden sagarra
ipiniko nuke adibide gisa. Merkatuan dauden sagarretatik %70 berak hartzen du. Hiru barietateren
artean banaturik dute Frantziako merkatu osoa.
Grezian, adibidez, Bigarren Gerrate mundialaren

nekazal makineria amortizatu beharrak egin dute
geroz eta pestizida eta ongarri gehiago erabiltzea.
Hauen erabilerak ondorio txar asko sortzen
ditu bai zuzenean fumigazio indiskrimatuak egiten
direlako, bai zeharka elementu hauek ziklo naturaletan sartzen direnean nekez irteten direlako
eta, aldiz, elika-katean zehar geroz eta gehiago
kontzentratzen.
Ongarri organikoen ordez, kimikoak erabiltzen dira, zeren eta monokultibo zabaletatik urrun

aurretik ziren %95 gari -mota galdu da. Non ari

bait daude kontsumitzaileak, eta halen janari-hon-

dira geratzen lehen ezagutako ehundaka sagar -,

dakinak ezin bait dira produkzio -tokira itzuli.

gaztain-, intxaur- eta gerezi-motak?

Aziendak ere granja handietan biltzen dira eta

produktu homogeno eta estandarizatua nahi dute,
nonahitik erosi eta nonahi saltzeko.

Etekin handiko barietateen probetxutan labore-errotazioa galtzen ari da, eta ondorioz, lursail

han, berriz, halen zimaurrek kutsadura-arazoak
sortzen dituzte.

handiak edozein izurriteren menpe daude, batetik,

Ongarri kimikoek, ordea, ez dute lurraren egi-

komertzializatutako barietate horiek gehienez ere

tura hobetzen, molekula organiko luzeek egiten

zona baterako pentsaturik eta selekzionaturik

duten bezala. Ondorioz lurra konpaktatu egiten

daudelako (aldaketa lokaletarako aurrekoak baino

da, oxigenazioa galduz.

gutxiago moldatuak, alegia) eta, bestetik, labore-

Bestalde, ongarri kimikoen erabilpen desore-

-mota asko dagoenean zona batean, izurriteak

katuak inguruko uren kutsadura dakar, hauek eu-

ezin direlako hain erraz hedatu, beste mota bate-

trofizatuz. Nekazal sistema hori errentagarriena

ko sailetik igarotzean beste harrapakari batzurekin

denaren frogak ematen direnean ez dira gastuen

topatzen direlako.

balantzan ur horiei nitratoak kentzeak sortzen di-

Nekazarienganakotik aparte, kontsumitzai-

tuen gastuak (nahiz eta gizarte osoko fondo publi-

leengan ere badu eragin negatiboa, dastamenera-

koetatik kitatu) edo eutrofizazioak urtegietan sor-

ko barietate gutxiago duelako eskueran, eta dietaren kalitatea ere jaisten da osasunerako dieta
eranitza hobea delako.

tzen dituen arazoak.
Ongarriek arazoak sortzen badituzte zer esanik ez pestizidek. Monokultiboetan gertatzen dena
larria da. Gizakiak natura sinplifikatu egin du azken mugaraino: labore bakarra ageri da kilometro
karratu zabaletan, beste belar guziak herbizidaz
galdu erazi dira, labore-sailen arteko hesi naturalak kendu egin dira, zuhaitzik ez da ageri, animalia askok aldegin du edo pestiziden eraginez
galdu da (zuzenean edo katea trofikoaren kontzentrazioaren eraginez).
Landatuta dagoen laborea ere gehienetan ez
da bertakoa eta beraz ez dago ondoegi bertara
moldatua. Ondorioz, izurritearen mamua Damoklesen ezpata baino hari meheagotik zintzilik
dago. Nekazariak izurriteari aurrea hartuz, aurrez
fumigatzen ditu laboreak gaitz askoren aurkako
botikaz. Nekazariak nahiko buruhauste badu jadanik meteorologiak sortzen dizkion arazoekin, ez
du beste arriskurik nahi. Saldu nahi badu, bestalde, multinazionalen edo enpresari handien menpe
dago eta hauek produktu jakin bat eskatzen diote.

Irtenbideen artean hustirategi txikien promozioa legoke eta produktore eta kontsumitzaileen
arteko lo\ura estutzea. Beste nolabait esanda erakunde publikoetan entzun ere nahi ez den zerbait
dago, eskualdekako janarien autohornidura bultzatzea oso beharrezkoa da luzaroko helburu gisara. Eskualdea ahalik eta txikiena izango da helburu hori lortzeko. Hustirategi handiak hedatu
ahala nekazal populazioak hirietara aldegin du.
Hustirategi txikien jabetzak bertan bizi direnena beharko luke izan, lurra lantzeko erabiltzen dituzten sistemek eta luzarorako politikak beraiek
hunki edo afekta ditzaten. Etorkizuna afektatuek
beraiek zainduko dute hobekien. Multinazionalen
esku egoteak monokultiborantz jotzen du beti,
aniztasunaren kaltetan.
3. Pestizida eta ongarrien erabilera
Monokultiboen hedapenak, errendimendu
handiko barietateen erabilpenak, ureztapen-sistemak, errendimendu finkoa lortu beharrak,
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lzurrite-arriskua
handiagoa

pestizidak

arrisku
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Hori gutxi balitz nekazal produktuen kalitatea
dudatan ipintzen da, pestizida horietako asko
merkatugaietan geratzen bait dira.
Pestiziden erabilpena iritsi da balta nekazari
txikietara ere. Medikuntza ofizialaren eragina ere
nabaria izan dela uste dugu alor honetan, medikuek ere dena botikaz konpontzen bait dute. "Badaude erremedioak" da

lema. Ez da globalki az-

tertzen arazoa baizik eta halako sintomari halako
erremedioa dagokio, eta erremedio kimikoa.
Dibertsitatea da izurriteen aurkako erreme-

– Ongarri kimikoen eta pestiziden beharra
gutxitu eta erabilpena mugatu.

– Laboreen errendimendua handitu, lekuan
lekukoak hobetuz.

– Laboreen dibertsitateari eutsi, monokultiboaren kaltetan.
– Beren lurren jabe diren hustirategi txikiak
bultzatu.

– Laboreen errotazio edo labore mistoak promozionatu.
– Lurzorurik ez galtzeko neurri guztiak hartu.

diorik onena, ez dago dudarik, baina horrek ere
badu bere koska, uzta ez da beti kantitatean bestea bezain ugaria, ez dira errendimendu hain handiak lortzen. Baina, balantze osoa egindakoan
ezin esan daiteke dibertsitatearen aldeko apustua
egiten duenak gutxiago irabazten duenik; Ian egiteko beste modu bat da.
Labore -errotazioa egiten duenak bi gauza
lortzen ditu: bata, lekadunak ereitean lurra nitrogenatzen du (Arto nitrogeno-finkatzailea lortu
nahiean dabiltza) eta ongarrien behar gutxiago du
eta bestetik izurriteen hedapena mugatzen du, batean sortu den gaitza mota bereko beste sailera
igarotzeko arrotz zaion laborea bait du tartean
bere harrapakari desberdinekin.
Aniztasunaren aldeko apustuan elementu naturalak bilatu behar dira zenbait momentuetarako.
Adibidez, zer produkzio ez da galtzen haizearen
eraginez? Ipini ditzagun haize -babesleak, zuhaitzak adibidez, eta funtzio horretatik aparte eman
ditzake haize-babesle horrek bere fruituak, edo hegazti intsektiboroen habiatoki izan. Hustirategi batzutan artoa erabiltzen dute haize-babesletzat: bi
arto-ilara erremolatxa -sailaren erdian eta hamabost
erremolatxa-ilara bakoitzeko. Lortzen da %11 ko
hobekuntza azukrean eta %150eko hobekuntza artoan.
Pestiziden erabilera legez debekatzeak gatazka bat baino gehiago sor dezake, produktibismoaren kontra doalako. Pestiziden ez-erabilera
gizartearen eskakizuna baldin bada, kopentsazioren bat sortu beharko da nekazarientzat, gutxiago
sortzean prezioek neurriz gora egin ez dezaten.
Nekazaritzako irtenbideen laburpena
– Elikagaiak sortu beharko dira baina ingurunea gaur egun baino gutxiago erasoz.
– Ur-beharra gutxitu. Euri-ura ez galtzeko
sistemak asmatu.

INDUSTRIA
Industriaren eragina aide desberdinetatik azter daiteke ingurunean:
– Industriak espazioa okupatzen du.
– Energiaren kontsumitzaile da.
– Hondakinak sortzen ditu fabrikazio-prozesuetan.
– Produktu bukatuak kutsatzaileak edo energi kontsumitzaileak dira.

1. Industriak espazioa okupatzen du
Gizarte industrial batetan bizi gara eta aurrerapenaz eta etorkizunaz hitzegitea orain ezagutzen dugun garapena aurrera bultzatzea besterik
ez da.
Aspaldi honetan bizi dugun langabezia dela
eta begi txarrez begiratua litzateke enpresa baten
eraikuntzaren aurka agertuko litzatekeen edonor.
Edozein lur eskainiko zaio, nekazaritzarako onena
bada ere. Industria modu horretara espazioaren
okupatzaile gertatzen da.
Industriaren kokapenean ikuspegi ekonomiko
industrialari bakarrik begiratzen zaio: garraiabide
nagusienetatik eta energi iturrietatik hurbil, eskulanaren eskuragarritasuna, etab.
Lurraren antolamendua egiterakoan ingurunearekiko errespetua gutxitan hartzen da kontutan.
Egia da azken urte hauetan ingurune hitza ugaritu
egin dela politikari eta enpresarien artean.
Ez da behar adina eztabaidatzen, ordea, zein
aurrerapen -mota beharko litzatekeen; nahikoa
dugu Europari jarraitzea eta haiekin lehiakide sendo izatea: "EUROPA -93".
Naturarenganako errespetu hori azalekoa da
askotan, "inpaktu" bisuala gutxitzea besterik ez
sarritan. Adibidez, ez da eztabaidatzen 5 milioi m3
lur mugituko dituen obra bat egin behar den ala
ez, polit nola utzi baino. Duela egun gutxi esan zi169

daten pozik egon gaitezkeela gure herrian harrobiko kamioi-andana herritik igaro ordez bariante
berritik pasatuko direlako. Bariante hori egiteko
mendiari izugarrizko ebakia egingo zaio. Estremistatzat jo ninduen esan nionean hobe zatekeela
mendi osoa suntsitzen ari den harrobi hura ixtea.
Industriaren espazioaren okupatzea aipatzean
hiruzpalau gune aipatu behar dira:
1) Lehengaien eskuratzeko unean
2) Garraiobideetan
3) Transformazio-enpresa
4) Energiaren sortune eta garraioan

2. Industriak energia behar du
Ez naiz gehiegi luzatuko energi iturriei buruz,
asko bait dago jadanik idatzita. Berezi behar dira
berritu daitezkeenak eta ez daitezkeenak. Energi
mota batzuren lortzeak arazoak ditu sortunean:
mehak (uranioa eta ikatzaren kasuan), putzuak

tsezko erremediorik ez dela ipintzen. Gizarteak
sarritan ez dakizkien tokietan daude gordeta edo
inork ez dakien tokira botatzen dira ibaien hazierak probetxatuz, edo txukun-txukun egiten diren
betelanetan sartzen.
Paper-fabrika askok ez dute, adibidez, lixibarik isurtzen ibaira. Ondo dago, baina horren arrazoia paper-pasta kanpotik ekartzen dutelako da.
Pasta hori egiten den tokietan zer gertatzen da,
ordea?
Oso zabaldurik egon da "Zikintzen duenak ordain dezala" printzipioa. Horren atzetik isunaren
mehatxua dago, noski. Lege zorrotzak ipini eta
betetzen ez duenari isuna ipini. Aspaldidanik egon
dira isunok, baina enpresek nahiago izan dute isuna ordaindu elementu kutsatzailea desagertu erazi baino, beste arrazoien artean isunak txikiak zirelako.

(petrolioaren kasuan, adibidez, munduko petrolio-

Mugimendu ekologistak aurrekoa baino

-produkzioaren %la itsasora doa), pantanoek es-

nahiago du gaur "Zikintzen duenak garbi dezala"

taltzen dituzten lur-eremuak (energia hidroelektri-

printzipioa. Helburua ingurunea ez zikintzea

koaren kasuan), deforestazioa (egurraren ka-

izanik. Horretarako enpresari behar dena ipintzea

suan).

eskatuz edo ateak itxi eraziz bestela. Enpresak in-

Arazoak sortzen dira baita energi sortzaile di-

dartsu dabiltzanean erakundeek ere (herri xehea-

ren lehengaiak erabiltzean: euri azidoa (ikatzaren

ren eskariz) errazago aplikatzen dituzte legeok,

kasuan), birfindegien inguruan (uranioa eta petro-

baina krisi bat dagoenean bigundu egiten dira

lioaren kasuan), gas kutsatzaileak (petrolioaren
eratorkiak sortzen dituztenak), elementu erradioaktiboak (energia nuklearra sortzean),...
Industriak eta hark sortzen dituen artefaktuek
energia kontsumitzen dute eta energi iturri geroz
eta arriskutsuagotara goazela dirudi aurrekoak
xahutu ahala. (Ikus "populazioa" beherago).

kontrolak eta jendeak berak jornalari lehenago
heltzen dio garbitasunari baino.

3. Industriak hondakinak sortzen ditu
Gure artean ondoegi ezagutu ditugu industriaren hondakin gasezko, likido eta solidoak. Gasezkoak dira kontrolatzen zailenak eta nazioen arteko mugak ere maiz pasatzen dituzte: euri
azidoaren kasua, edo Chernovylekoa. Likidoen bidez kutsatzen ditugu ibai, erreka, lurzoru, lurpeko
urak eta itsasoa. Solidoak nonahi botatzen eta pilatzen ditugu edo zabortegi berezietan gordetzen
arriskugarrienak.
Hondakinekin ez dakigu zer egin eta nazio
garatuenenak hain garaturik ez daudenetara
doaz. Itsas hondoek ere badakite zerbait han dauden hondakinei buruz.
Urte gutxitan sumatu ditugu aldaketa batzuk
gure inguruan eta itxuraz ez dira hainbeste ikusten isurketa basati haiek. Argi dago, ordea, fun170

Lehengaiak eskuragarri direnean eta merke
ez du inork birziklatzeko beharrik ikusten. Urritzen
hasten direnean, ordea, birziklatzeko asmoak nabaritzen dira. Urritasuna ez da kuantitatiboa baizik
eta izan daiteke kualitatiboa; alegia, papera birziklatzen hasteko, batetik, paper erabilia asko egon
behar du eta errentagarria gertatu behar du.
Papera egiteko behar den zuntza lortzeko baso
ikaragarri bota behar da egunero, honek ingurunearekiko sortzen dituen ondorio guztiekin. Paper-egurraren prezioak zer ikusi handia du birziklapenaren errentagarritasuna aztertzean. Zenbat eta
egur gutxiago orduan eta prezio handiagoa izango
du egurrak. Baina, gizartean basoen defentsaren
aldeko joera indartzen bada eta paper birziklatua
erabili nahia handitzen, egur gutxiago balego bezalako egoera sortzen da. Brasileko egurraren eskea gutxitzen bada, orduan bakarrik geratuko
hango oihanen suntsipena.
Japonia, Europa eta EEBBetako egur tropikalen inportazioa 1950-1980 urteetan 16 bider handitu zen; horrela zurikeria hutsa da oihan tropikalen kontserbazioa eskatzea.
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Birziklatzeko joera indar daiteke baita ere birziklatu nahi den produktu edo material erabili ha-

kopuru handi batek izugarrizko gastuak eta endredoak sortzen ditu, kontu izanik bikotekide biak da-

ren eliminazioak arazoak sortzen dituenean.

biltzala lanean eta haurra ez dela independentea

Hondakin asko prozesu industrial baten subproduktuak dira eta sortu dituen enpresak ezin

izango, bere buruaren jabe ekonomikoki, beharbada, 25 urte egin arte.

ezer egin subproduktu harekin. Baina erabilgarria

Arrazoiak arrazoi, argia da, herri industrializa-

izan daiteke beste enpresa batentzat lehengai
gisa.

tuetan jaiotz-tasa jaitsi egin direla.
Populazioaren kopuruak badu kontserbazioa-

Hondakin kutsatzaileak ez sortzera jo behar
du industriak, horretarako administrazioaren aldetik laguntzak eta isunak erabiliz eta merkatuko legea enpresa garbiaren aide ipiniz.
4. Produktu bukatuak kusatzaileak edo energi

kontsumitzaileak dira
Produktu industrialak industria utzi eta kontsumitzailearen eskura iristen direnean hiritarraren jokabidea hasten da lanean. Batetik, egunero
kontsumitzen ditugun produktuen hondakinek
arazoak sortzen dituzte: ontzi erabiliek adibidez;
ibilgailuek gas kutsatzaileak sortzen dituzte. Zabortegietara joango dira lehenak eta airera bigarrenak.
Lehengaien eta lehengai horiek transformatzen erabili den energiaren kontsumitzaile egiten
gara. Produktu horietako asko makinak direnez,
haiek martxan edukitzeko energi kontsumitzaile
zuzen ere gertatzen gara.
Gizarte kontsumista batetan bizi garenez, inguru guztiak bultzatzen gaitu gastatzera: "Zenbat
gastatzen duzu, hainbeste balio duzu" dio gizarteko sloganak.
Caldera gogorra ondoren dator: Ingurunearen
kontserbazioa arriskutan ipini gabe posible ote da
kontsumo-maila hau mantentzea (urtetik urtera
igotzen ari da) eta kontsumo horretan mahaikide
izatea !aster izango garen 10.000.000.000 lagunok?

POPULAZIOA
Munduko biztanleria gorantz doa, baina ez da
homogenoa mundu osoan. Herri aurreratuetan
asko jaitsi da jaiotz -tasa, zenbaitetan zeroperaino
eroriz.
Desberdintasun hori r eta k estrategiek esplika dezakete, zeren eta nazio garatuetan bikoten
bat psikologikoki ziur bait dago duen haurra heldutasun sexualera iritsiko dela eta heldua izango.
Berma hori hilkortasun-tasaren gutxitzeak ematen
du. Bestalde, gizarte industrializatu batetan haur-

rekin zerikusirik, gizaburu horiek jan egiten bait
dute batetik, eta janari ez diren beste produktu eta
energia kontsumitzen bait dituzte.
Zona askotako nekazal ohiturak txarrak dira
eta janari-beharrak areagotu egin ditzake ingurunearekiko arazoak. Halaber, zona askotako jendearen egur - beharrak basoa suntsi dezake.
Alde guztietan gobernuak ahaleginak egiten
ari dira gutxi garatutako nazioetan jaiotz -kontrola
ezartzeko. Hartu diren bide batzuk ez dirudite oso
ortodoxo. Jaiotz-kontrol horretan ez daude interesatuta arazoa duten nazioak bakarrik, baita nazio
aurreratuak ere, beren interesak arriskutan ikusten dituztelako.
Jakin, badakite, garapenarekin berez etorriko
dela jaiotz-tasaren beherapena. Nazio horiek, ordea, produktu bukatuen merkatua dira eta ez zaie
puntako teknologia berria esportatzea komeni.
Arazoa ez da mundu honetan jende gehiago
kabitzeko tokirik dagoen ala ez. Tokia ba dago,
noski.
Arazoa ez da janik izango den populazio horrentzat. Jana sortzeko teknikak ba daude. Kalitateko janariak iristea izango da kontua.
Arazoa da nondik sortu kalitatezko janaria,
lehengaiak eta lehengaiak eraldatzeko energi
iturriak 10.000.000.000 lagun horiek maila bereko kontsumoa (biologikoa eta kulturala) izateko,
eta guzti hori ingurunea modu iraunkorrez hustiratuz.
Populazioarekin loturiko beste gai bat populazio horren banakerarena da. Jendea geroz eta
gehiago bizi da hiri handitan. Asfaltoz estalitako
lur-azalera 500.000 hektareatara iritsi omen da.
Demostratu du gizakiak ingurune artifizialenetara
ere nahikoa ongi moldatzen dela.
Hirian janaririk sortzen ez denez, kanpotik datorkio guztia eta gehienetan zenbat eta hiri handiagoa orduan eta urrutiagotik. Populazio hori inguru haietan sakabanatuta baino, agian, eraso
gutxiago sortuko lioke naturari. Berez, ez litzateke
asmakizun txarra hiria. Baina hiritarra mugikorra
da eta egunero ibilgailuak hartzen ditu lanera joa-

171

teko, negozio-bidaietarako, oporretarako, asteburuetarako, piszinara joateko. Adibidez, kalkulu
batzuren arabera, Amerikako zenbait hiritan 150
km egiten ditu hiritar bakoitzak ibilgailu pribatuetan hondartzetara joateko.
Bestalde, janari-iturriak urrun egonik eta gero
jan -hondakin guztiak une berean elkartzen direnez, kutsadura handia sortu ohi da hiriotan eta ongarri-eskasia janari-sorlekuetan.

gauzak, eta sarritan tasa horiek ehun eta milaka
urtekoak izaten dira.
Nazio garatuetako hiritarra malkoak isurtzeraino errukitzen da telebistaren aurrean hirugarren munduko (norbaitek dio "hirugarren mundua" baztertu beharreko hitza dela, argi bait
dago mundu bakarra dela gestionatzeko) gauzatxo batzuk ikusita. Berdin dio pertsonak izatea
goserik hiltzen ari direnak edo fokak edo elefanteak edo baleak. Ez da egoera harekin inplikaturik sentitzen.

POLITIKA
Merkatuaren eta kontsumoaren menpe dagoen ekonomiak eta horren ordezkari duen politikak
badu zerikusirik hitzegiten ari garen guztiarekin.

Herri industrializatuek, nahiz eta %25a besterik ez izan, populazioari dagokionez, munduan
sortzen denaren %80a kontsumitzen dute. Desoreka hori handituz omen doa geroz eta gehiago.
Posible ote da herri garatuek beren oraingo goimailari eutsiz besteak mailaz igotzea? Alegia, igo-

Argi dago naturaren gainean ezartzen ari ga-

ko ote gara denok Suediak duen mailara, edo

ren presio guztia politikari edo aginte politikoaren

Suediak jaitsi egin beharko du? Jasango ote du

oneritziarekin ari dela gertatzen.

hori herri industrializatutako hiritarrak, edo eta ge-

Nazio garatu askok etxea txukun zaindu duten arren, urrutiko koloniak edo gutxi garatutako

rrara (mota bateko zein bestekora) joko du bereari
eustearren?

nazioak hustiratu dituzte neurriz gain. Nazio askok

Gutxi garatutako herrien ondare ekonomiko

beren burujabetasuna lortu dutenean kaos batekin

nagusia errekurtso anbientalak dira: lurzorua,

topatu dira etxean eta sarritan klase agintariak ko-

baso eta oihanak, arrain-haztegiak, fauna, flora,

lonizatzaileen bizio berak heredatu ditu eta hari

ura eta parkeak, zenbait aipatzeko. Badira, noski,

beretik segitu du.

errekurtso energetiko handiak dituztenak ere.

Teorikoki kontserbazioaren kezka duela
gutxi sortua bada ere, herri askok tradizionalki
nahiko ondo kontserbatu du bere ingurunea.
Mende honetan, ordea, on egiteko bezala, kalte
egiteko ahalmenak asko handitu dira; lehen
obra batzuk egiteko urteak behar bazituzten,
orain egun gutxitan egiten dira eta gertatzen ari
da, egindakoaren okerraz konturatzerako eginak
ditugula handiagoak. Alegia, gertatu daitekeenaren ikerketarik ondo egin gabe hartzen ditugu
erabaki asko.

Herri hauen garapen ekonomiko global eta
iraunkorra ondasun horien kontserbaziotik dator.
Baina hustiratutako zonak eraberritzeko behar duten denbora baino erritmo bizkorragoan ari dira
esplotatzen, nazio industrializatuekiko duten kanpo-zorra ordaintzeko. Gutxi garatutako herri asko
beren kapital ekologikoko erreserbak ahitu ondoren ingurune-kiebra baten atarian daude. Ondorioz, egoera sozial ez-egonkor eta gatazkatsu batean bizi dira.

Norbaitek esan zuen botoiaren zibilizazioan
bizi garela. Dena egin daiteke botoia sakatuz.
Produktu industrialen mentalidadea da hori eta
gaur bizi dugun teknologiarekiko liluraren ispilu.
"Dena da posible" da egungo filosofia.
Politikariek eta ekonomiako indar biziek lortu
dute hiritarra etorkizunaz ez arduratzea. Hiritarrak
ez daki berarengana iristen den janari edo produktu industriala nondik datorren eta nola egina
izan den. Berak egin behar duen gauza bakarra
kontsumitzea da eta kontsumitzeko lana txintxo-txintxo.

Hemengo egunkari eta aldizkarietan maiz
agertzen den Brasileko oihana desegiten ikusteak
kezka, arreta eta garrasia sortarazten digute. Sarritan ahazten dugu, ordea, sarraskigilea etxean
dugula, gu garela azken batean egoera horren
sortzaileak. Baso tropikalak zaindu nahi baditugu,
edo sabana, nazio haiekiko politika aldatu beharrean gara eta ahalegin ekonomikoa ere egin
haien kanpo-zorrak barkatuz, adibidez. Hango
egurraren beharrik ez izatea da haien kontserbazioaren berma bakarra. Kongruentzia pixka baldin
badugu ezin gaitezke hangoaz kexa eta etxea
hango egurrez estalita bizi.

Baina naturan ez dira beti honela gertatzen
gauzak, berrikuntz tasa bat dute eta tasa hori baino bizkorrago hustiratuz gero bukatu egiten dira

Antzeko egoerak ba ditugu etxean ere, maila
apalagokoak badira ere. Kaletarrak nahiko luke
gure mendiak harizti eta pagadi ikusi eta ez pina-
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di. Ondo dago, baina aldaketa hori ezin da nekazariaren lepotik egin. Duela gutxi EHNE sindika-

zenbait tokitan, erakundetuta ere behe-mailakoen

tuak proposatu duen bezala, eman diezaiogun

tuta ere behe-mailakoen lana ez dela inoiz goi-

landarea dohan nekazariari eta hemendik 100 ur-

koen esanen menpe egongo. Bertakoek konpon-

tetara jaso dezakeen irabaziaren zati bat eman

du eta proposatu beharko dituztela alternatibak,

diezaiogun urtero. Baina ez diezaiogun eska, ka-

ezin direla goitik behera ezarri.

mugimendu hau. Gauza bat dago argi, erakunde-

lean inork egiten ez duena, alegia inork ez du di-

Kontserbazioaren auzia aurkezten dugunean

rurik inbertitzen handik ehun urtetara interesak ko-

ia beti negarra besterik ez dugu aurkezten. Hasi

bratzen hastekotan.

behar dugu lorpenak erakusten, garapen global

Ondare ekologiko handiak dituzten nazio ho-

orekatua lortu den tokietako kasuak aipatzen. Adi-

riek mantenduko dituzte ondasun hauek, kontserbazioa errentagarri gertatzen bazaie, guk etxean

bide batzuk gure historia hurbilean aurki genitzake
eta hurbiltasun horrek gure gizartearen oroitzape-

egin dugun bezalaxe. Kolaborazio internazionala

na birpiz lezake eta oinarri sozial bat eduki lezake

beharrezkoa da. Itsasoko kasuan elkarlana orain-

gure lanak. Beste batzutan beste nazioetako ka-

dik ere beharrezkoagoa da, ekosistema urtarrak
mugatzen zaila delako eta gestio zatitua ezinezkoa. Halaber, airearen gestioari dagokionez; dirudienez, airean buruzko araudi internazionala sortzear dago.

suak ikusi, erakutsi eta gure egoerara moldatzen
ahalegindu beharko dugu.

JARRERA PERTSONALA ETA
ERAKUNDETZEA
Ohituak gaude gauza eta plan asko goitik behera ezartzen gure gizartean. Kontserbazioa, ordea, ezinezko gertatzen da hiritar arruntenaren
lankidetzarik gabe.
Kontserbazioaren aldeko borroka kutsaduraren eta naturaren suntsipenaren aurreko jarrera
bat izan da askotan, eta da oraindik ere. Edozein
iraultza ezezkoarekin hasten omen da. Ezezkoaren sentipena geroz eta zabalduago dago, baina
ekintza positiboetara jo beharra dago.
Jarrera pertsonala eskatzen du iraultza kontserbazionistak: etxean, herrian, lantegian... zaila da oso, polita bait da eta erraza, adibidez, Iantegi baten kutsaduraren aurkako jarrera izatea
bertako langile ez garen artean edo bertako produktuen kontsumitzaile ez garen bitartean. Zailagoa da, beste adibide gisara, etxean zabor-bereizketa egiteko hiruzpalau zabor -poltsa izatea,
udalari zabor bereizketa eskatzea baino. Mila
adibide ipin daitezke kutsadurarekin, materialen
birziklapenarekin edo energiaren aurreztearekin
loturikoak.
Kontsumismoa erakundetuta dagoenez, erakundetuz egin behar da baita ere Ian kontserbazioaren aide. Aurreko lerroetan planteatu denez,
arazoak maila internazionalekoak dira, bai nekazaritzakoak, bai kutsadurarenak, bai hondakinena,
bai dibertsitate genetikoarenak,... Jarrera berria
ere erakundetu beharrean dago. Ba da beldurra

Erakundetze edo taldekatzearen lehen egitekoa arazo baten aurrean informazioa banatzea da
eta borroka bideratzea. Merkatuaren legeetara
sartu behar da borroka hau, esan nahi da, hiritarraren esku dago gauzak erostea ala ez erostea,
marka bateko produktua erostea edo beste bat
erostea. Ekintza ez-kontserbazionisten aurrean hiritarrak egin dezake errentagarri kontserbazioarekin errespetu gehiago erakusten duen konpetentziako produktua.

ERAKUNDE ETA EKINTZA NABARMEN
BATZUREN EGUTEGIA
1872 Lehen parke nazionala, Yellowstone-n.
1892 John Muir-ek "Club Sierra" sortu zuen, erakunde ez-ofiziala. Naturalista amerikar honen lema zen: "Gure borroka ez da Aurrerapenari oposizio itsua egitea, baizik eta
Aurrerapen itsuari oposizioa egitea".
1893 Ingalaterran "National Trust" sortu zen.
Orain 200.000 bazkidetik gora ditu. Bereak
ditu 150.000 hektareatik gora eta 500 kilometro kosta. Bereak ditu baita ere beste
500 baserri. Erakunde pribatua bada ere,
bere ondasun guztiek erabilpen publikoa
dute.
1909 Kontserbaziorako kongresua, Ipar-Amerikan.
1912 Erreserba naturalen promoziorako Elkarte
britaniarra sortu zen.
1922 Hegaztien Babeserako Nazioarteko Elkartea (ICPB).
1926 Nekazal Ingalaterraren Babespenerako
Kontseilua (CPRE).
173

1948 Naturaren Babeserako Batasun Internazionala (IUPN).
1956 IUPN Naturaren Kontserbaziorako Batasun
Internazionala (IUCN).
1959 Antarktida Tratatua.
1961 Bizitza Basatiarentzako Fondo Mundiala
(WWF).
1962 Rachel Carson-en "Udaberri isila" liburua
argitaratu da.
1967 "Bonba demografikoa" liburua argitaratu da.
1970 "Lurraren Eguna" ospatu zuten milaka lagunek milaka tokietan EEBBetan beren ahotsa entzun arazteko.
1971 Zona Hezeei buruzko Konbentzio Internazionala (RAMSAR).
1972 ONUk Giza Inguruneari buruzko Konferentzia antolatu zuen Estokolmon. Konferentzia honetan UNEP sortu zen: "Nazio Batuetako Ingurune- Programa ".
1973 CITES sortu zen, Arriskuan dauden Espezien Trafikoari buruzko Konbentzio Internazionala.
1977 ONUren Desertizazioari buruzko konferentzia.

Ekonomia, Industria, Garraio, Turismo edo beste
edozein Sailekin baino harreman gehiago. Ingurune Sail autonomoak behar dira.
Ingurune Sailak konpetentziak (eta, ondorioz,
aurrekontuak) behar ditu Gobernuaren ekintza
guztiak eztabaidatzeko eta bideratzeko. Talde indartsu eta multidisziplinar bat behar-beharrezkoa
da lehenbaitlehen. Sail guztietan erein beharra
dago kontserbazio-hazia. Gaur egun martxan
dauden projektuak ezagutu egin behar dira eta lanean ari diren taldeekin kolaboratu.
Kontserbazio-hazia, ordea, nekez ernetzen
den hazia da eta behin ernez gero luzaro irauten
duen zuhaitza. Gure politikariak, aldiz, lau urte

1978 Antarktida Koalizioa sortu da.

baino urrutiragoko projektuetan nekez sartzen

1979 Espezie Migratzaileen Babeserako Kon-

dira. Projektu handiak, espektakularrak gustatzen

bentzio Internazionala. Parlamentu europa-

zaizkie gure politikariei sona eta izena emango

rrera aurkeztu da Alemaniako Elkarte
Berdea; Gruhl-ek zion: "Ez gaude ez ezkerretara, ez eskuinera; aurrean gaude"
1980. Brandt Komisioaren ondorioak aurkeztu
dira. "2000 Txosten Globala" EEBBetako
Lehendakariarentzako txostena, 2000. urtean baliagai naturalak zein egoeratan
egongo diren erakutsi duen txostena. "Mundu mailako Kontserbaziorako Estrategia"
planteatu zen.
1980. ONUren Naturari buruzko Karta. MAB Programa (Gizakia eta Biosfera).
1983. Alderdi Berdeak 27 eserleku lortu zituen
Alemaniako Bubdestag-en.
1985. Band Aid, Afrikako gosetearen aurkako
kontzertuak.
1986. WWFaren Planetaren Babeserako Kanpaina. Baleen arrantza komertzialaren moratoria.
Basoak babesteko Banku Mundialaren
deia.

dietenak. Naturaren kontserbazioaren bidea, ordea, gauza txiki eta bazter guztietan egietan oinarritzen da. Adibidea begi bistan dugu urrutira
joan gabe: uholdeak direla eta gure ibaiak kanalizatzen ari dira milioiak gastatuz, beraiek jakinaren gainean egonik erremedioa ibai-arroen
oihantzean, matarrasaren debekatzean, mendipisten arauketan eta beste honelako hainbat faktoretan dagoela.
Bestalde, gai eztabaidagarria da sistema batek bere baitan kontrako filosofia duen mugimendu bat sortzerik baduenez. Agian, zenbait kasutan ekintza kontserbazionistak sortuko dira
gaurko basakerien konponketek sortzen duten
gastua kontutan hartuz bide-aldaketa errentagarriago zaielako. Ez da gutxi. Sarritan kontserbazioaren bidea errentagarriago da dolarretan ere
eta aide ekonomiko hori ikustarazten ere ahaleginak egin beharko ditu kontserbazioaren aldeko
mugimenduak. Adibide tipiko bat Kenyako lehoiaren kasua da: Amboseliko Parkera datozen turisten sarrerak kontutan harturik eta ikusirik gehien
ikusi nahi den animalia lehoi arra dela, egin diren
kalkuluek adierazten dute Iehoi bakoitzak Kenyako ekonomiarako 500.000 dolar balio dituela. Ehi-
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Ekintza eta erakunde hauez aparte, ba dira
beste asko eta asko maila erregionalean edo nazionalean ari direnak. Nazioartekoen artean 500
erakunde gehiago badira jadanik martxan.
Gure artean Udal Diputazio eta gobernu-mallan Ingurune edo Ingurigiro Saila besteren batekin satzen dute, Urbanismo edo Hirigintzarekin.
Lotsa ematen eta izena behintzak nonbait sartu
behar. Ingurune Sailak ez du Urbanismoarekin,
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zatzeko ematen diren baimenen arabera, lehoia
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kontsideratu behar da, giza inbasio-mota bat bezala. Planifikatu eta oreka batera iritsi behar da.
Berez, parke nazional bat ez da dirua egiteko
sortzen, ekosistema bat zaintzeko baizik, eta helburu nagusia hori denez, bitartekoak (turismoak)
ez du hura estali behar.
Dena den, optimismorako ez dago tarte handirik, ikusten bait da kontserbazio -mugimenduak
lortzen duena baino gehiago dela oraindik hondatzen dena. Balantza inbertituko balitz ere, oraindik
urte asko beharko lirateke orekara iristeko.
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