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- POPULAZIOAREN FREKUENTZIA GENIKOAK ZEINTZU FAKTOREK
ALDATZEN DITUZTEN.
A.- Mutazioa
B.- Selekzioa edo Hautespen Naturala.
Ia.- Hautespen Naturalak homozigotea eliminatzen du.
Ib.- Hautespen Naturalak heterozigotea eliminatzen du.
Id.- Hautespen Naturalak homozigotea eta heterozigotea eliminatzen ditu.
II.- Hautespen Naturalak ez ditu genotipoak eliminatzen
kasua.
*
* s=1 kasua.
D.- Selekzioa eta Mutazioa.
* q-ren aldaketa Mutazioaren kausaz.
* q-ren aldaketa Selekzioaren kausaz.
E.- Migrapena.
F.- Genezko Jitoa.
G.- Odolkidetasuna.
* Populazio panmiktikoen kasua.
* Autoernalkuntzaren kasua.
* GIZA POPULAZIOEN KASUA.
A.- Mutazioa eta Selekzioa.
B.- Migrapena.
D.- Genezko Jitoa.
GIZA ESPEZIEAREN ETORKIZUNA.
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POPULAZIOEN GENETIKA
ZENBAIT DEFINIZIO
Espezie batetako populazio desberdinen genezko karaktereak aztertzen dituen zientzia da. Azterketa hau, espazioa eta denboran zehar
egiten da, eta, gure kasuan, Antropogenetika deritzo.
Esan dugunez, gure aztergaiak izaki bizidunen populazioak izanen
dira; eta populazioa esaten dugunean zera adierazi nahi dugu: Lurralde
berezi batetan elkarrekin bizi diren eta elkarren artean ugaltzen diren
espezie batetako multzoa da.
Zer esanik ez, populazioren tamainua alda daiteke, baina generalki
talde lokal bat dela kontsideratzen da, zeinetan edozein izakik beste
sexuko edozein taldekiderekin parekatzeko probabilitate berdina
Edozein populaziok garrantzi handiko propietate bi ditu: Geneen
Frekuentzia eta Geneen Kopurua (Gene Pool) eta berauen definizioak
hauk lirateke:
Frekuentzia Genikoak.Populazio baten edozein generen alelo desberdinen proportzioak dira.

Geneen Kopurua edo Gen Pool. Populazio baten gametoen geneen
suma totala da.
Belaunaldi berriaren geneen frekuentzia aurreko belaunaldiaren
geneen frekuentziaren arauera ematen denez, populazioetan geneak baino,
geneen frekuentziak heredatzen direla esan dezakegu.
HARDY-WEINBERG-EN LEGEA.
Hardy eta Weinberg-ek 1908.ean geneen frekuentziak ez zirela
geneen dominantzia edo errezesibitatearen ondorioa, baizik eta baldintza
berezi batzutan, geneek aldaketa gabe belaunaldi batetik bestera iraun
ditzaketela frogatu zuten.
Baldintza berezi hauetan, populazioak karakteristika hauk ditu:
a.- Populazio honetako edozein izakik, ondorengoen numero berdina
utz dezake.
b.- Parekatzea librea da eta azarean ematen da.
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d.- Ez dago migrapenik, beraz populazioa hertsia da.
e.- Selekziorik ez dago.
f.- Mutaziorik ez dago.
g.- Populazioa infinitu bezala kontsidera dazakegu.
Baldintza hauk betetzen dituen populazioei Panm.iizt-Uoak deritze.
Hardy-Weinberg-en Legea. Populazio panmiktiko batetan, frekuentzia
genikoek eta genotipikoek, belaunaldiz belaunaldi konstante
irauten dute.
Orain, kasu errazena azalduz, lege hau frogatzen saiatuko gara.
Demagun, gene batetan alelo bi bakarrik daudela:'A (Alelo dominantea) eta a (Alelo errezesiboa), eta berauen frekuentziak p eta q
direla es'ngo dugu.
Frekuentzia genikoak hauk izanen dira:
A aleloaren frekuentzia= p.
a aleloaren frekuentzia= q.

ip+q= 1

Frekuentzia genotipikoak:
2
AA= AxA= p
2
2
p 2 + 2pq + q = (p+q) = 1
Aa= Axa= 2pq
2
aa= axa= q
Hau hemendik dator:
Aa X Ad

2
2
(pxq)x(pxq)= p (AA) + pq(Aa) + pq(Aa) + q (aa)
Belaunaldiz belaunaldi proportzio hau gordetzen dela ikusteko,
gurutzaketa posible guztiak egingo
2
p2
x p
AA x AA
2
2(p x 2pq)
2AA x Aa
2
2
2(p x q )
2AA x aa
2pq x 2pq
Aa x Aa
2
2(2pq x q
2Aa x aa
2
q2x q
aa x aa

ditugu:
4
3
4p q
2 2
2p q
2 2
4p q
3
4pq
q4
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AA x AA

AA x Aa
AA x aa

AA
4
P
3
2p q

Aa x Aa

P2 q2

Aa x aa

-

aa x aa

-

Aa

aa

-

3

2p q
2 2
2p q
2 2
2p q
3
2pq
-

P2 q2
2pq
4
q
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Lehen generazioaren frekuentzia genotipikoak, hauk sumatuta atera
ditzakegu:
AA=

1. Generazioa

p 2 (p 2 + 2pg

g2), p2

2pg
q2)=
Aa= 2pg(p2+ 2pq
2 2
2
2
aa= q (p + 2pq + q )= q

2
Esan dugunez: p + 2pq + q 2= 1.
Orduan, genotipo desberdinen frekuentziak hauk izango dira:
AA= p

2

Aa= 2pq
2
aa= q
Begi bistan dago, gurasoen frekuentzia genotipikoak eta lehen
belaunaldikoetakoak berdinak direla, frogatu nahi genuen bezala.
Demagun, gurasoen A eta a aleloen frekuentzia berdina dela eta
beraren balorea, adibide gisa, 0,5 dela, hau da:
p= vA= 0,5
q= va= 0,5
Beraz,
p + q= 1
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Gurasoen artean parekatzeko dituzten posibilitate guztiak hauk
dira:
GURASOEN GENOTIPOAK

LEHEN BELAUNALDIAREN GENOTIPOAK

( 1 .‘t)

AA

AA AA

4

AA Aa

2

2

-

AA aa

-

4

-

Aa AA

2

2

-

Aa Aa

1

2

1

Aa aa

-

2

2

aa AA

-

4

-

aa Aa

-

2

2

aa aa

-

-

4

9

18

9

Aa

aa
-

LEHEN TAULA
Gurasoen kasuan genotipo bakoitza sei bider agertzen zaigu.
A aleloaren frekuentzia genikoa ondokoa izango da:

2AA + Aa

P(AA + Aa + aa) + ( AA + Aa + aa)
a aleloaren frekuentzia genikoa hauxe da:

2aa + Aa
q(AA + Aa + aa) + (AA + Aa + aa)
Genotipo bakoitza zenbat bider agertzen den arauera sustituiko
dugu goiko formulan:
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P-

18

2x6 + 6

-

(6+6+6) + (6+6+6)

36

2x6 + 6

18

(6+6+6) + (6+6+6)

36

0,5

- 0,5

q-

Lehen belaunaldiko genotipoen baloreekin gauza bera egiten badugu:

2x9 + 18

36

2(9+18+9)

72

- 0,5

P=

2x9 + 18

36

2(9+18+9)

72

q=

- 0,5

Frogatu nahi genuen bezala, frekuentzia genikoak mantendu egiten
dira belaunaldiz belaunaldi.
Populazioaren frekuentzia genikoak eta genotipikoak,belaunaldiz
belaunaldi konstante mantentzen direnez, populazioa oreka edo ekilibrio
genetiko batetan dagoela esan dezakegu.
Lege hau populazio teoriko batetan gordetzen da soilik. Zer esanik
ez, Naturan ez da agertzen honelako populaziorik eta, honexegatik, populazioaren oreka genetiko hau zeintzu faktorek aldatzen duten, aztertuko dugu.

POPULAZIOAREN FREKUENTZIA GENIKOAK ZEINTZU FAKTOREK ALDATZEN
DITUZTEN
Mutazioa, hautespen naturala, migrapena, genezko jitoa, etab.,
hauetariko batzu ditugu.
A.- Mutazioa.
Zentzu zabalean, edozein aldaketa genetiko heredagarri
mutazioa dela kontsidera dezakegu.

Zentzu hertsian, kromosomen delekzioak, duplikazioak, inbertsioak, translokazioak, etab., ez ditugu mutazio bezala kontsideratuko.
Mutazioak azarean ematen ote dira? edo, inguruneak eragiten
ote ditu?.
Gaurko jakintza genetikoak erakusten digunez, mutazioak
azarean ematen dira eta ingurunearen papera hautatzaile bezala
jokatzea da.
Mutazio bat sortzeak ez du esan nahi, mutazioak populazio
horretan iraungo duenik, zeren eta kontuak ateratzen baditugu,
gene berri bat bizirik irauteko probabilltateak ttikiak baitira.
Mutazio bat behin bakarrik edo frekuentzia batez ematen ote
da?.
Mutazioak beti sortzen dira frekuentzia batez, eta frekuentzia hau, honela defini dezakegu: Alelo mutatuen edo alelo normalen artean dagoen proportzioa da.
Demagun, mutazio bat frekuentzia batez eta konstanteki edo
etengabeki ematen dela (mutazio errekurrente).
A- genea a- genera "u" frekuentziaz mutatzen da, eta, alderantziz, a- genea A- genera "v" frekuentziaz (erretromutazioa).

u
A

a
v

a
Orduan, lehen belaunaldian A- genearen frekuentzia p-pu
dateke, baina a- genetik A- genera pasatzen denez gero, A- generen
frekuentzia qv-z handituko da.
Beraz, A- genea frekuentzia honekin agertuko zaigu:
A-ren frekuentzia= p -,pu + qv
Orduan zenbat aldatu da A- genearen frekuentzia belaunaldi
batetan?.
1. Belaunaldian: A- ren frekuentzia= p
2. Belaunaldian: A- ren frekuentzia= p - pu qv.

Beraz,
Ap = (p - pu + qv) - p= pu + qv
Ap= -pu + qv

(1)

A- genearen eta a- genearen frekuentziak aldatuz doazenez
gero, puntu batetara hel daitezke, zeinetan mutazioen kopuruak
zentzu bietan berdinak baitira.
Beraz, Ap= 0
(1)-en sustituitzen badugu: 0= -pu + qv
pu= qv
(1-q)u= qv
p= 1 - q
u qu= qv
u

qu + qv= u
q(u + v)= u

q.

a- ren frekuentzia

u + v

Gauza bera egin dezakegu, A- genearen frekuentzia ateratzeko,
eta orduan:
v
P1.1 -I- V

Populazio batetan p eta q frekuentzia genikoak ekilibrio
berri batetara hel daitezke, mutazio eta erretromutazioaren
baloreen arauera.
Orain arte "locus" batetan bakarrik gertatzen diren mutazioak
aztertu ditugu, baina era berdinean kontsiderazio hauk beste
edozein "locus" genetikotan ematen direneko
eta elkarrekin
independienteak diren
mutazioei aplika diezaizkiekegu.
B.- Selekzioa edo Hautespen Naturala.
Inguruneko faktoreek eraginik, populazioetako zenbait karaktereren galera gertatzen da.
Mutazioek karaktere genetikoen bariabilitatea handitzen
dute, eta bariabilitate honen faktore batzu_, hautespen naturalak
onhartuko ditu eta beste batzu baztertuko.
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Faktore aukeratuak, inguruneko faktoreenaldaketei animaliek erantzun egokia ematen laguntzen dutenak izango dira. Beste
era batetan esanda, hautespen naturala da, mutazioek lortu duten
bariabilitatearen aurka egiten duen faktore kontserbatzailea.
DARWIN-en eritziz, hautespen naturala, populazioetan konstanteki edo etengabeki eragiten duen eta, momentu espezial batetan eta bide berezi batetatik edozein espezieren aldaketak zuzentzen dituen inguruneko faktorea da.
Hautespen naturalak bi eratara zuzentzen du espezie baten
eboluzioa:
I.-Batetetik, genotipo berezi bat eliminatzen du. Honek esan nahi du, genotipo hori daramatenek ez dutela ondorengorik uzten.
II.-Bestetik, genotipo berezi baten kontra doa, baina guztiz
eliminatu gabe: hau da, genotipo honen portadoreek, genotipo hori ez daramatenek baino, ondorengo guttiago utziko dituzte.
I.-Demagun, gurasoen belaunaldirarte hautespen naturalak
ez duela genotipo berezi bat eliminatu. Orduan, forma
daitezkeen bikoteak, posibilitate guztieterikoak dira.

Bikote-moeta

Genotipoen frekuentzia

AA x AA

p2xp2= p
2
3
p x 2pq = 2p q
2
2
2 2
p xq =p q
2
3
2pq x p = 2p q
2 2
2pq x 2pq = 4p q
2
3
2pq x q = 2pq
2
2
2 2
q xp =p q
2
3
q x 2pq = 2pq
2
ci2 x ci = cl 4

AA x Aa
AA x aa
Aa x AA

Aa x Aa
Aa x aa
aa x AA
aa x Aa
aa x aa

4

v p=q=0,5

0,0625
0,1250
0,0625
0,1250
0,2500
0,1250
0,0625
0,1250
0,0625

Goiko koadroan, belaunaldi honetako frekuentziak p=q= 0,5 dira.
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Orain, kasu berezi batzu aztertuko ditugu.
a.- Hautespen Naturalak homozigotea eliminatzen du.
Demagun, hautespen naturala aa homozigotearen aurka
doala. Kasu honetan, lau bikote-moeta geratzen zaizkigu
bakarrik. Hauxek, hain zuzen ere:

Bikoteen tipoa
AA x AA
AA x Aa
Aa x AA
Aa x Aa

v p=q=0,5

Genotipoen frekuentzia
4
p2x p2= p
3
p 2 x 2pq= 2p q
2
3
2pq x p = 2p q
2 2
2pq x 2pq= 4p q

0,0625
0,1250
0,1250
0,2500

Ikus ditzagun zeintzu diren belaunaldi honetako
frekuentzia genikoak.
Lehen Taularen arauera eta baloreak bakoitzaren
frekuentziaz biderkatuz, eta frekuentzia hauk ehunekotan
jarrita, Taula hau atera dezakegu:

Bikote bakoitzeko ondorengoen
distribuzioa
AA

Aa

aa

25 (4)
25 (2)

25 (2)

25 (2)

25 (2)

25 (1)

50 (2)

100

100

25 (1):
25

Frekuentzia genikoak hauk izango dira:
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100 (AA) + 50 (Aa)
- 67%

P=
225

25 (aa) + 50 (Aa)
- 33%

q225

Bigarren belaunaldian:
Homozigote aa diren izaki bizidunek ez dute ondorengorik emango, baina aa genotipoa hurrengo belaunaldian
agertuko zaigu, zeren heterozigoteak a aleloa baitaramate.
Belaunaldi honen, genotipoen frekuentziak hauk izango
dira:

Bikoteen tipoa

AA x AA
AA x Aa
Aa x AA
Aa x Aa

v p= 0,67
q= 0,33

Genotipoen frekuentzia

4
p2x p2= p
p 2 x 2pq= 2p 3 q
2
3
2pq x p = 2p q
2 2
2pq x 2pq= 4p q

0,2015
0,1985
0,1985
0,1985

Bikote bakoitzeko ondorengoen
distribuzioa

AA

Aa

80 (4)

—

40 (2)

40 (2)

40 (2)

40 (2)

20 (1)

40 (2)

180

120

aa

20 (1)
20
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Belaunaldi honetan, frekuentzia genikoak hauk izango
dira:
180 (AA) + 60 (Aa)
- 0,75

P320
20 (aa) + 60 (Aa)
q=

- 0,25
320

Belaunaldiz belaunaldi honela segitzen badugu AA
genotipoa eta A aleloa mailaka mailaka handitzen doazela
ikusiko dugu.
Laburpen gisa, ondoko Taula hau jar dezakegu:
--1

Belaunaldia

1

2

3

4

5

..n

Frekuentzia
genotipikoa
P

q

1
(-)50
2

()67
3

(2
4 )75

4
(-5-)80

(2 )50

1
)33
(3

1 )25
(4

1
(5 )20

n
(5)83,3

6

'

1
(6 )16 ' 6

n + 1
1
n + 1

Balore hauei dagokien errepresentazio grafikoa (Lehen
Grafika), azken horrialdeetan ikus dezakezue.
Hautespen naturalak homozigotea eliminatzen duen
kasuan, populazio batetan alelo bat desagertzeko presio
selektibo handiko belaunaldiak beharko dira.
Hau honela da zeren, selekzioa edo hautespena gogorra
izan arren
bere eragina belaunaldiz belaunaldi ttikitzen
baitoa
belaunaldi bakoitzean izaki bizidun edo genotipo
guttiago eliminatzeko dagoelako.
Orain, a aleloa desagertzeko zenbat belaunaldi pasatu
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behar diren kalkula dezakegu.
AA= p 2
Aa= 2pq

Gurasoen belaunaldian:

aa=„A'`
aa genotipoak ondorengorik uzten ez duenez, lehen
belaunaldian hauxe izango da a-ren frekuentzia:
.q.2+ pq

ql- p 2 + 2pq +

p= 1 - q 7

2

p + 2pq

747.1(p + 2q)

q

q

1 - q + 2q

1 + q

p + 2q

qi-

q
q i-

1 + q

Bigarren belaunaldian:

q2

qi

q

1 + q1

1 + q

q2=
q
q1=

1 + q + q

q
1 +
1 + q

1 + q

q2-

1 + 2q

Hirugarren belaunaldian:

q

q _

3

1

+ 3q

q
n-garren belaunaldian:

qn1 + nq

1 + 2q
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Beraz, a aleloaren frekuentzia zein belaunalditan
denaren eta zein zen hasierako frekuentziaren arauerakoa
izango da. a-genea desagertzen denean, beraren frekuentzia
zero izanen da, eta beraz:
q
01 + nq
Zentzu gabeko ekuazioa agertzen zaigu, zeren ez baita
posible kasu honetan gene bat zeharo desagertzea.
b.- Hautespen Naturalak heterozigotea eliminatzen du.
Kasu honetan hautespen naturalak heterozigoteak
elimininatzen dituela kontsideratuko dugu.
Demagun, populazioaren frekuentzia genotipikoak
p= 0,5 eta q= 0,5 direla. Orduan hurrengo belaunaldian
dituzten frekuentziak hauk izanen dira:

Genotipoen frekuentzia

Bikoteen tipoa

v p= q= 0,5
0,0625

p4
P2 q2

AA x AA
AA x aa

0,0625

P2 q2

aa x AA
aa x aa

0,0625
0,0625

q4

Bikote bakoitzeko ondorengoen
distribuzioa
AA

Aa

aa

25 (4)
25 (4)
25 (4)
—

—

25 (4)

25

50

25
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Frekuentzia genikoak hauk izango dira:

25 + 0,5
25
P-100

q=

25 + 25
100

- 0,5

Beraz, lehen belaunaldiaren frekuentzia genikoa
p=q= 0,5 denean, belaunaldi batetik bestera ez dira aldatzen
frekuentzia hauk.
Ikus dezagun, frekuentzia genikoak desberdinak
direnean gertatzen dena.
Demagun p= 0,6 eta q= 0,4 direla:

v p= 0,6
q= 0,4

Genotipoen frekuentzia

Bikoteen tipoa

AA x AA

0,1296

p4
P2 q2

AA x aa

0,0576

P2 q2

aa x AA
aa x aa

0,0576
0,0256

q4

Bikote bakoitzeko ondorengoen
distribuzioa

AA

Aa

aa

52 (4)
23 (4)
23 (4)
10 (4)

52

46

10

23

arauerakoa izango dela. Zur esanik ez (1-m) delakoa populazio berriko ez-migrarien portzentaia da.
Lehen belaunaldiaren frekuentzia genikoa hau izango
da:
q= q .m + q (1-m)
y x
Beraz, frekuentziaren aldaketa, ondokoa izango da:
Aq= Ç-qy= qy - m.qy + m.qx

I

Lq= -m(q

qy= -m(qy - qx)
q )

y

x

Migrapenak, belaunaldi bakoitzean, aurreko belaunaldiaren frekuentzia, (1-m) faktorez multiplikatzen du eta
(qx .m) balorea sumatzen dio.
F.- Genezko Jitoa.
Populazio ttikiek, zeintzuetan parekatzeko posibilitateak murrizturik baitaude, frekuentzia genikoen beste
faktore aldatzaile berri baten eragina erakusten dute.
Faktore aldatzaile hori, Genezko Jitoa deitzen da,
eta honela definituko dugu: Populazio ttikietan, azarean
gertatzen den frekuentzia genikoen aldaketa da. Zenbat eta
ttikiagoa den populazioa, hainbat eta handiagoa izanen da
azarearen eragina.
Aldaketa hauk ez daude frekuentzia genikoei lotuta
eta azarean ematen direnez, ezin dezakegu aurresan, hurrengo
belaunaldiaren frekuentzia genikoak zeintzu izango.diren.
Bide honetatit segituz, populazio batzutan gauza harrigarriak ager daitezke. Adibidez, populazio batetan egokiena ez den alelo baten frekuentzia, handiena dela ikus
dezakegu; parekatzeko ahalmenak murriztuta daudenez gero,
populazio isolatuen aleloak azare hutsagatik gorde daitezke,
nahiz eta beraien balore selektiboa aproposena ez izan, eta
selekziozko presioa handiegia ez bada.
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0,64 (aa) + 10 (Aa)
q=

- 0,057
184,64

Balore hauei dagokien errepresentazio grafikoa (Bigarren Grafika), azken horrialdeetan ikus dezakezue.
d.- Hautespen Naturalak homozigotea eta heterozigotea
eliminatzen ditu.
Hautespen naturala bai homozigotearen eta bai heterozigotearen kontra badoa, populazioaren aldaketa askoz ere
arinagoa izango da, eta heterozigotea guztiz edo partzialki
gal daiteke. Ondorioz, A aleloaren eta AA genotipoaren
frekuentziak asko handitzen dira. Puntako kasuan aa genotipoa eta a aleloa erabat desager daitezke belaunaldi
batetan.
Kasu honi dagokion errepresentazio grafikoa (Hirugarren Grafika), azken horrialdeetan ikus dezakezue.
II.- Askotan, faktore desegokiak neurri batetan selekzionatzen dira, baina ez dira erabat eliminatzen. Neurri
hau aztertzeko, selekziozko koefizientea deritzon
termino bat erabiliko dugu, eta honela defini dezakegu: Genotipo berezi baten portzentaia, unitate
bezala hartzen dugun beste edozein genotiporekin
gonbaratuz, hurrengo belaunaldian murriztu egiten dela
adierazten duen faktorea da. Beste era batetan esanda:
Genotipo hori daramaten animaliek, beste edozein
genotipo daramaten animaliekin gonbaratuz, ondorengo
guttiago utziko dituzte.
Gurasoen belaunaldian:
AA
2

aa
2

Aa
2pq
1

st

1—s
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Demagun, aa genotipoa desegokia dela, eta selekziozko koefizientea "s" dela.
Beraz, hurrengo belaunaldian:

AA

Aa

aa

1.p 21.2pq

(1-s)q

2

Orduan, belaunaldi honetan, a aleloaren frekuentzia
hauxe izango da:
pq + (1-s)q2
q l-

p 2 + 2pq + (1-s)q
q-q 2 + q 2 -sq 2
2
1-sq

(1-q)q + (1-s)q
2
1-sq

2

q-sq 2
1-sq

ql-

2

q(1-sq)
2
1-sq

2

q(1-sq)
2
1-sq

(1)

Belaunaldi honetako a aleloaren frekuentziaren qi
balorea, a aleloaren hasierako frekuentziaren q eta selekziozko koefizientearen (s) arauera agertuko zaigu.
Belaunaldi bien arteko frekuentziaren desberdintasuna, hauxe izango da:
q(1-sq)
Aq= (11-q=_
q=
1-sq
-sq (1-q)
2
1-sq

2
3
q-sq -q + sq
2
1-sq

2
3
-sq + sq
I-sq

(2)

Ekuazio honetatik ondorio hauk atera ditzakegu:
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* s= 0 kasua.
Orduan Aq= 0 eta beraz, aa genotipoaren
frekuentziak, belaunaldiz belaunaldi konstante
iraungo du eta HARDY-WEINBERGen legeak azaltzen
duen ekilibrioan edo orekan gaude.
(1) formulan s-ren balorea sustituitu ondoren, zera gertatzen zaigu:

q
q1=

= q

* s= 1 kasua.
Orduan, aa genotipo guztiak eliminatzen
dira. (2) formulan s sustituitzen badugu:
q 2 (1...q)
Aq=
1-q

-q

2

_q2
1 + q

2

Aq1 +q

(1) formulan s-ren balorea sustituitzen
badugu:

ql-

q(1-q)
2
1-q

q
q1

1 +q

Formula berbera, genotipo bat eliminatzen zenean
agertu zitzaigun .
Genotipo batek, ingurune berezi batetan, efikazia
edo efizientzia biologiko --“tne44 izenekoa— handiagoa
duela esan dezakegu.
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Begi bistan dago, efikazia hau eta'selekziozko
koefizientea zuzenki erlazionaturik daudela, zeren s
zenbat eta handiagoa izan, hainbat eta ttikiagoa izanen
baita efizientzia biologikoa. Ekuazio honen bidez erlazionatzen dira:

w=

1-s

w= Efizientzia biologikoa
s= Selekziozko koefizientea

Beraz, s= 0 denean, efizientzia biologikoa maximoa
izanen da, eta genotipo hori daramaten animaliek, ingurune
horretara hobetuen moldatutakoak izango dira.
Beraz, genotipo horren balore adaptatiboa edo
"moldaerazko balorea", maximoa izango da, eta "efizientzia
biologikoaren" adiera berbera du.
D.- Selekzioa eta Mutazioa.
Selekzioak eta Mutazioak populazio batetako egitura
genikoaren alelo batzuren frekuentzian duten eragina aztertuko dugu.
Demagun, selekzioa a aleloaren aurka doala eta mutazioen bidez a-aleloa A-alelora pasatzen dela.
Orduan, a-aleloa askoz arinago desagertzen da.
Beste kasu bat kontsideratuko dugu. Lehen bezala,
selekzioak a-aleloaren aurka jokatuko du, baina orain A-aleloa a-alelora pasatuko da.
Momentu bat hel daiteke, zeinetan ekilibriozko egoe,:a
ager baitakiguke. Orduan, hau gertatuko zaigu:
* q-ren aldaketa mutazioaren kausaz.
A-tik a-rako mutazio-tasa u bada, eta, alderantziz, a-tik A-rako mutazio-tasa v bada, belaunaldi
batetik bestera, a-aleloaren frekuentzia genikoa,
mutazioaren kausaz, Aq-tan aldatuko da.
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Aq= pu-qv
* q-ren aldaketa selekzioaren kausaz.
Lehen ikusi dugunez, selekzioaren kausaz
belaunaldi batetik bestera a-aleloaren frekuentzia
Ag-tan aldatzen da, eta beraren balorea hauxe da:

Aq=

2
-sq (1-q)
2
1-sq

Orekara heltzen garenean, Aq biak berdinak izanen
dira:

pu qv-

-sq 2 (1-q)
2
1-sq

q + Aq
= 0
selek
mut'

Kasu gehienetan selekziozko koefizientearen eta
mutazio-tasaren baloreak oso ttikiak izaten dira.
E.- Migrapena.
Izaki bizidunek daramatzaten genotipo berriak populazio batetan sartzea da, beronen frekuentzia genikoak
aldatzeko modurik errazena.Eta prozesu honi, migratze-presioa
deritzo.
Migratze-presioaren eragina, honela adieraz dezakegu
matematikoki:
Demagun, X populazio batetako gene partikular baten
frekuentzia q x dela. Populazio honetako izaki talde batek
migratzen du, eta Y deritzogun populazioarekin —zeinetan
gene horren frekuentzia q y baita-- elkartzen da; eta migrariek, populazio batuaren m frakzioa osotzen dute; populazio
honetan q' frekuentzia geniko berria agertu zaigu.
Begi bistan dago, gy-ren balorea, migrarien ekarpenaren (q .m) eta bertako populazioarenaren Eq (1-m
x
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arauerakoa izango dela. Zer esanik ez (1-m) delakoa populazio berriko ez-migrarien portzentaia da.
Lehen belaunaldiaren frekuentzia genikoa hau izango
da:

g. q .m + q (1-m)
y x
Beraz, frekuentziaren aldaketa, ondokoa izango da:
Lq= qy-g y = q y - m.q y +

m.qx - gy = -m(gy - qx)

° q= -m ( qy

qx)

Migrapenak, belaunaldi bakoitzean, aurreko belaunaldiaren frekuentzia, (1-m) faktorez multiplikatzen du eta
(qx .m) balorea sumatzen dio.
F.- Genezko Jitoa.
Populazio ttikiek, zeintzuetan parekatzeko posibilitateak murrizturik baitaude, frekuentzia genikoen beste
faktore aldatzaile berri baten eragina erakusten dute.
Faktore aldatzaile hori, Genezko J4"..toci deitzen da,
eta honela definituko dugu: Populazio ttikietan, azarean
gertatzen den frekuentzia genikoen aldaketa da. Zenbat eta
ttikiagoa den populazioa, hainbat eta handiagoa izanen da
azarearen eragina.
Aldaketa hauk ez daude frekuentzia genikoei lotuta
eta azarean ematen direnez, ezin dezakegu aurresan, hurrengo
belaunaldiaren frekuentzia genikoak zeintzu izango.diren.
Bide honetatit segituz, populazio batzutan gauza harrigarriak ager daitezke. Adibidez, populazio batetan egokiena ez den alelo baten frekuentzia, handiena dela ikus
dezakegu; parekatzeko ahalmenak murriztuta daudenez gero,
populazio isolatuen aleloak azare hutsagatik gorde daitezke,
nahiz eta beraien balore selektiboa aproposena ez izan,_eta
selekziozko presioa handiegia ez bada.
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Adibide bat jarriko dizuegu:
Demagun, populazio infinito batetan frekuentzia
genikoak p= 0,5 eta q= 0,5 direla, eta populazio hau kataklismo geografiko batez, 160 irletan banatzen dela, eta
irla bakoitzera ar bat eta eme bat heldu direla.

Arra

Emea

Bikote hauk agertzeko
probabilitatea

Irlak

AA x AA

1
1
4 x 4 -

1
16

10

AA x Aa

1
1 2 x 4 x 2

4
16

40,

AA x aa

1
2 x -14 x 4 -

2
16

20

Aa x Aa

1
1
1 x 2 -

4
J6

40

i

1
2 x -2 x 4

Aa x aa

1 x 1 4
4

aa x aa

4
16

40

1
16

10

* Oharra.
2., 3. eta 5. kasuetan 2 zenbakiz multiplikatzen da, bi genotipo berdinak agertzen direlako.
Hasierako populazio infinitoan, frekuentzia genotipikoak hauk ziren:
2 = 1
AA = p
4
Aa = 2pq = 1
1
aa = q2 = T

Bikote hauek sortzen duten lehen belaunaldian, ondoko
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frekuentzia genotipiko hauk agertuko zaizkigu irla desberdinetan; Taula honen 2. partean kasu bakoitzean A-aleloak
duen frekuentzia aztertuko dugu.

AA

Aa

aa

A-aleloaren frekuentzia

1

0

0

1

0,5

0,5

0

0,5 + 0,25= 0,75

0

1

0

0

0,25

0,5

0,25

0,25+ 0,25= 0,50

0

0,5

0,5

0,25

= 0,25

0

= 0

=

1

+ 0,50= 0,50

Begi bistan dago, populazio ttikietan alelo baten
finkapena (Lehen Kasuan) edo desagerpena (Azken Kasuan)
oso arinki gerta daitekeela, eta hau emango da, mutazioaren,
hautespen naturalaren eta migrazioaren eraginik gabe.
Genezko jitoa kalkulatzeko, LIKek emandako formula
hau, oso erabilgarria da:

Ci

=

Pq
2N

a= Belaunaldi bakoitzean ematen den genezko jitoa.
p,q= Frekuentzia genikoak.
N= Izaki ugalkorren kopurua.
Populazioaren tamainu efektiboa,hau da izaki ugalkorren kopurua (N), doble hartzen dugu, izaki bakoitzak
genezko dotapen bikoitza daramalako.
Bestalde, formula honetan, genezko jitoaren (a)
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balore handienak, p= q= 0,5 direnean ematen direla ikus
dezakegu.
Genezko jitoagatik aleloak finka edo desager egin
daitezke. Kasu bietan, homozigosia lortzen denez gero,
izaki taldearen bariabilitate genikoa urritu egiten da.
WRIGHTen arauera, belaunaldi batetan finkatzen edo eliminatzen diren geneen proportzioa, 1/4N da.
Beraz, finkapenaren edo desagerpenaren balore osoa
(totala), 1/2N izango da; beste era batetan esanda, belaunaldi bakoitzean, heterozigoteen proportzioa 1/2N batez
urritzen da.
G.- Odolkidetasuna.
Populazio ttikietako izaki bizidunak, beraien asabak
berdinak izan daitezen, probabilitate handiagoak dituzte.
Begi bistan dago, odolkidetasunak asko handitzen
duela homozigosia eta, beraz, bariabilitate genetikoa asko
urritzen dela horren kausaz.
Hau azaltzeko, puntako kasuak emango dizkizuegu.
* Populazio panmiktikoen kasua.
Lehen kasuan, populazio panmiktiko bat dela
kontsideratuko dugu. Populazio honetan izaki bizidun
bakoitza beste espeziekide guztiekin ernal daiteke,
eta orduan, asaba berdinak edukitzeko probabilitetea
oso ttikia da eta puntako kasuan, zero izanen da.
Giza populazioetan kasu hau sekula ere ez
da ematen, zeren ezkontzak ez baitira azarean ematen,
hau da, ezkontzak selektiboak direlako.
Populazio batetan ezkontzak azarean emateko,
ez da egon behar bikotekidea hautatzeko jokaera sistematikorik, hau da, ezkonkidea aukeratzekoan, ez da
karaktere berezirik baldintza gisa ipini behar.
Kasu honi dagokion errepresentazio grafikoa
(Laugarren Grafika), azken horrialdeetan ikus dezakezue.
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* Autoernalkuntzaren kasua.
Bigarren kasuan, autoernalkuntzaren adibidea
jarriko dizuegu.
Demagun, izaki guztiak genotipo berdina
dutela, eta denak heterozigoteak direla.
Ikus dezagun, belaunaldiz belaunaldi agertzen
zaiguna:

Belaunaldia

0
1

2

Genotipoak

Aa x Aa
1
, 1 Aa, 71- aa
1

1 aa
Aa, T

frekuentzia

Heterozigoteen
frekuentzia

0

0

- 2

2

iomozigoteen

1
2

1 - (12)

n

1 -(1)
2

1
(2)

2

1n
(2)

Homozigoteen frekuentzia handitu egiten da, heterozigoteena urrituz doan arauera.
Kasu honi dagokion errepresentazio grafikoa
(Laugarren Grafika), azken horrialdeetan ikus dezakezue.
Autoernalkuntzaren kasuan, belaunaldi guttitan populazioko ia izaki guztiak homozigoteak izanen dira. Bestalde,
panmixiako kasuan, inoiz ez zaigu hau gertatuko.
Zer esanik ez, beste edozein odolkidetasunen portzentaiako kasuak, hauen bien artean agertuko zaiakigu.
Autoernalkuntzaren kasuan, ondorio bezala, sendotasun
ttikiagoko izakiak, antzuagoak, etab., agertzen dira,
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populazio heterozigoteek, faktore errezesibo letal batzu
bere barnean daramatzatelako, eta homozigosian agertzen
direlako.
GIZA POPULAZIOEN KASUA.
Orain arte azaldutako legeak, ez dira izan eskema teoriko batzu
baino. Eskema teoriko hauk, ez dira inolako populazio naturaletan guztiz
betetzen.
Bestalde, laborategietan egindako ikerketek —populazio bereziekin
eta baldintza oso kontrolatupean egindakoak— erekutsi digute, ezen lege
hauk gutti gorabehera soilik betetzen direla, eta beren balore bakarra,
erreferentzi puntu bezala erabil daitezkeela da.
Gure azterketetan agertzen zaizkigun datuak, ezin ditugu eskema
hauetan zehazki sartu, zeren eta ez baitakigu, izaki bizidunengan faktore bakoitzaren eraginaren proportzioa zein den.
Zer esanik ez, gizakiaren kasua azaltzea, askoz ere konplikatuagoa da; zeren gizakiaren kasuan, garrantzi handiko beste faktore batek,
garrantzitsuena ez bada, parte hartzen baitu. Faktore honi Kuituka deritzo,
eta honen bidez, gizakia ez da, eboluzioaren ondorioa bakarrik, baizik
eta bere motorea eta zuzentzailea ere bai.
Indar kultural honek, indar biologikoen eragina apal dezake, eta
zenbait kasutan gainezka ere egin dezake.
Giza populazio desberdinak, ez daude isolatuta muga geografikoen
bidez soilik, baizik eta, muga kulturalak sarritan ager daitezke; eta
honexegatik, populazio ezberdinak elkarrekin bizi daitezke nahastu gabe.
Hau ez da gertatzen, animalia eta landareen kasuetan, zeintzutan, normalean, lurralde bat bakarrik espezie edo arraza batek betetzen baitu.
' A.- Mutazioa eta Selekzioa edo Hautespen Naturala.
Mutazioak, izatez, ez dira ez onak ez txarrak. Mutazio
baten egokitasuna edo desegokitasuna inguruneak erabakiko du.
Mutazio bat agertzeak, ez du esan nahi, mutazio hori populazioan gordeko denik, baizik eta mutazio honen hedapena eta iraunpena, ingurune bakoitzean duen balore adaptatiboaren arauera izanen
dela.

29

Hautespen naturalak, efizientzia biologiko handiena dutenen
alde jokatzen du, zeintzuen karaktereak ingurune horretarako
egikienak baitira.
Ingurunea aldatzen denez gero, momentu batetan egokienak
zirên genotipoak, beste batetan desegokiak izan daitezke eta,
orduan, hautespen naturalak, beste batzuri lagunduko die.
Bide honetatik segituz, populazio batetan sortzen diren
aldaketak, lehen momentuetan arrazak eta barietateak emango dituzte; eta azkenean, espezie desberdinak sor daitezke.
Mutazio baten egokitasuna, ingurunearen arauera ematen dela
adierazteko, adibide bat emanen dizuegu: AnemLa &ttz.“onme delako
eritasunari buruzkoa izango da. Anemia hau, batez ere beltzengan
ematen da eta hemoglobina molekulan, glutamiko baten ordez balina
bat dagoelako sortzen da.
Eritasun hau pairatzen duten gizakiek, A-hemoglobina eduki
beharrean, S-hemoglobina dute. Bi gradutan eman daiteke eritasuna:
* Grabea.
S-hemoglobinaren sintesia kodifikatzen duen
genearekiko, izakia homozigotea denean. Hau da, bere
hemoglobina guztia S moetatakoa izanen da. Kasu
honetan, haurtzaroko hilkortasuna handia da.
* Lebea.
Heterozigoteengan ematen da, eta izaki hauen
hematiek bai A-hemoglobina eta bai S-hemoglobina
daramatzate. Eritasun moeta hau ez da hilgarria,
baina oxigenoaren garraioan A-hemoglobinak baino
ahalmen guttiago du.
Homozigote diren gizakiek, normalean, ez dute ondorengorik
uzten, eta beraz genotipo honek populazioan duen frekuentzia, oso
ttikia izan beharko zen.
Baina, Ekialdeko Afrikan, Grezian eta Indian, 40%-ko heterozigoteen portzentaia duten populazioak agertzen dira.
Honen azalpen bakarra zera da, heterozigoteek, homozigoteek
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baino abantail handiagoak dituztela. Abantail hauk bilatzerakoan,
eritasun honen edapena aztertu zen, eta malaria endemiko bezala
agertzen zn tokietan, heterozigoteen portzentaia oso handia zela
aurkitu zen.
Ordutik hona egindako azterketek frogatu digutenez, heterozigoteek nolabaiteko inmunitate naturala daukate. Inmunitate hau
ematen da, malaria sortzen duen bakteriak,Faiei..panum ma.e_ah.i.a,bere
metabolismoa A-hemoglobinari egokituta daukalako, eta S-hemoglobina daramaten hematien barnean, askoz ere txarrago desarroilatzen
delako.
A-hemoglobinari dagokionez, malariak jokatzen du homozigoteen aurka, eta S-hemoglobinari dagokionez, anemia faltziformea
doa homozigoteen aurka. Beraz, ez da harrigarria, populazio hauetan heterozigoteen portzentaia hain handia izatea, zeren ingurune
berezi hoietarako, genotiporik egokiena baita.
B.- Migrapena.
Migrapenek, populazio arteko elkarraldakuntza genetikoa
errazten dutenez gero, populazio horietako desberdintasunak ttikitzen dituzte, eta migrapena intentsitate handikoa bada, azkenean
populazio homogeneo bat sor daiteke.
Faktore hau, giza eboluzioan, garrantzi handikoa izan dela
esan dezakegu, zeren munduko giza populazio guztiek, nahiz eta
hain hedatuta egon eta hainbeste ekosistema ezberdin bete, bakarrik
espezie bat osotzen baitute.
Hala ere, arrazen eta giza moeten existentziak adierazten
du, migrapenek ez dutela panmixia sortzen, eta giza eboluzioa
azaltzeko, beste faktore batzu kontutan hartu behar direla.
Migrapenen intentsitatea ez da berdina izan denbora, toksi
eta populazio guztietan, eta zenbait kasutan, migrapenek ez dute
ia garrantzirik eduki populazioaren eboluzioan, e.b. euskal giza
moetaren kasua, etab.
D.- Genezko Jitoa.
Edonork pentsa dezake, genezko jitoaren eragina Paleolitikoko giza populazio ttikietan handia izango zela, baina Neolitikoko

31

gizateria, asko ugaritu zenean —Nekazaritza eta Abeltzantza
sortu zirelako—, faktore honen eragina asko ttikituko zela.
Baina, horri esanen diogu, janari gabezaldiak, epidemiak,
burrukak etab. noizbehinka edo hobe esanda, askotan agertzen
zirenez, Neolitikoko giza populazioak asko urritu ziratekeela.
* Genezko jitoaren garrantzi ebolutiboa.
Genezko jitoaren bidez, beren erabilgarritasun
biologikotik aparte, populazio batetan karaktere heredagarri desberdinen finkapena gerta daiteke.
Lehenik esana dugu, azare hutsa dela medio, zenbat
eta ttikiagoa den populazioa, hainbat eta errazagoki, gen
batzuren frekuentziak ttiki eta desager egin daitezkeela;
eta, bestalde, beste gen batzuren frekuentziak handi eta
finka egin daitezkeela, beste faktore guztiak aldatzen ez
badira.
Genezko jitoak jokatu duen papera baztertu gabe,
beraren garrantzi ebolutiboa hautespen naturalekoarekin
gonbaratuz, askoz ere ttikiagoa dela usten dute batzuk.
Gaur egun genezko jitoa populazio isolatu ttikietan
eragiten iraungo du; baina beste populazio guztietan,
endogamia beheratuz joan den arauera, genezko jitoak ere
inportantzia galdu du.
GIZA ESPEZIEAREN ETORKIZUNA.
Gizateria Lurraren bazter guztietaraino hedatu da eta gaur egun
ugaztun ugariena omen da —arratoiak izan ezik—. Honexegatik, eta beste
enbait arrazoigatik, gizakia da, ebol.uzio biologikoaren arrakasta han'eneko produktua.
Zorionez edo zoritxarrez den ez dakigu, baina eboluzio biologikoa
zen gelditu kultura agertu zenean.
Beste izaki guztiak, inguruneko baldintzak aldatzen diren arauera,
eren geneak aldatuz moldatzen dira. Gizakiaren kasuan, alderantziz
ertatzen da, zeren,bere geneek jarritako premiak betetzeko, ingurunea
ldatzen baitu.
Honela, ingurune kulturalak —Biologiak, Medikuntzak, etab. sortu-
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takoa— gizakia babesten duenez gero, hautespen naturalaren eragina giza
populazioetan malkalduz doala esan dezakegu. Honek esan nahi du, aintzina
ernaltzeko posibilitaterik ez zuten gizakiek, gaur egun, zientzia hauen
aurrerabideei esker, ondorengoak utziko dituztela, eta beraz, genotipo
ezdesiratu hoik selekzio naturalaren bidez eliminatzen ez direnez; beren
frekuentzia handituz joango dela.
MULLERen eritziz, gizateriak ez du bere harmonia biologikoa lortuko, genotipo hoietariko gehienak eliminatu arte. Osterantzean, gizateria
moeta bitako gizakiek osotuko dute: Giza moeta bat hain akastua izango
da, ezen ez baitu zirkinlk ere eginen, eta bestea ez da hain akastua
egongo, baina lehen moetaren zerbitzuan bere denbora guztia emanen du.
Ikuspegi ezkor hau, egin diren azterketa genetiko batzuren ondorioa da, zeren ikusi baita, gure gizarteko edozein gizakik, nahiZ eta
kanpotik normala izan, 3-tik 8 genetara daramatzala, zeintzu homozigosian letalak izango bailirateke.
Datorkigun gizateriaren egoera larria nolabait konpotzeko, XIX.
mendearen azkenetan GALTONek proposatu zubn Eugeneia delako zientzia
erabiliko dugu, eta honela defini dezakegu: Eugenesiaren bidez, giza
populazioen ondare genikoa hoba genezake.
Eugenesiaren moeta bi daude:
* Eugenesia Positiboa.
Honen bidez gizateriaren helburua, gen desiratu edo gen
onuragarri batzuren frekuentziak handitzea da. Gerotxoago berrikusiko dugunez, puntu hau bertan bera utziko dugu.
* Eugenesia Negatiboa.
Honela, gen kaltegarrien frekuentziak ttikituko lirateke.
Helburu hau lortzeko, modu bi daude, bata bestea baino bigunagoa:
Lehenak, gen ezdesiratuen portatzaileak esterilizatzea proposatzen
du, eta bigarrena ingurune kulturalak eta sozialak sortzen saiatuko da, gen hoien portatzaileak hernaltzeko adoragabe daitezen.
Orain, erantzun behar dugun galdera zera da, ea honelako
programa batez, benetan ttikituko badugu gen kaltegarrien frekuentzia. Eta galdera hau bezain inportantea, zera jakitea da, ea
zenbat denboratan aplikatu behar dugun hori gure helburua lortzeko.
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Hau adierazteko, ez dago gauza hoberik, adibide batzu jartzea
baino.
* Genearen frekuentzia handia denean.
Demagun, karaktere errezesibo bat eliminatu nahi
dugula, zeren homozigosian agertzen denean oso kaltegarria
baita. Demagun halaber, hasierako populazioan beraren
frekuentzia 25%-etakoa dela eta aa homozigote guztiak
belaunaldiz belaunaldi esterilizatzen ditugula.
Akats hori erakusten dutenen kopurua, honela guttituko litzateke gutti gorabehera:
Belaunaldfa

Hasierakoa

Akastunen
portzentaia (%)
25

1

11

2

6

3

4

4

3

10

0,8

20

0,2

30

0,1

50

0,04

100

0,01

Ešteriltzapen programa hori inposatu ondoren, lehen
belaunaldian akastunen portzentaia erdia baino guttiagoraino beheratzen da; beraz, programa hau ontzat har dezakegu. Baina notatzekoa da, 6%-tatik 3%-taraino frekuentzia
beheratzeko belaunaldi bi behar direla; gehiago ttikitzeko,
3%-tatik 1%-etaraino, bost belaunaldi iragan behar dira.
Hamar belaunaldi gehiagotan esteriltzapen programa honekin
segituko bagenu, akastunen kopurua 2%-taraino guttituko
litzateke; beste hamar belaunaldi iragan beharko lirateke
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1% -etaraino heltzeko; eta beste hirurogeitamar, bere frekuentzia bat hamar mila bakoitzeko (1/10.000) izan zedin.
Giza belaunaldi baten iraupena hogeitabost urtetakoa denez
gero, errazki ikus dezakezue zenbat denbora iragan behar
den, populazio batetan honexelako programa eugenesiko
baten irabaziak igar ditzagun.
Bestalde, mende batetan honelako programa baten
bidez, karaktere hori askoz ere eskasagoa izanen litzateke.
* Genearen frekuentzia ttikia denean.
Azter dezagun orain zer gertatuko den, askoz ere
maiztasun guttiagorekin agertzen zaigun beste karaktere
bat eliminatzeko, antzerako programa bat inposatzen badugu.
Demagun, A.t.64"..n~ delako eritasuna kendu nahi dugula.
Erresultatu esperimentalek erakusten digutenez, Aa portatzaileak aa albinoak baino 280 bider ugariagoak dira, hau
da, 1400 Aa portatzaile daude eta bakarrik 5 albino aa,
100.000 gizaki bakoitzeko; hau da, gutti gorabehera, 1410
a-gene 200.000 gizaki bakoitzeko. Bost albinoak esterilizatzen baditugu, populaziotik hamar a-gene eliminatu ditugu
eta, beraz, belaunaldi batetan a-generen kopurua 1410-etatik
1400-etaraino beheratu dugu.
Begi bistan dago, ez dela ia aurrerabiderik izan
a-genea eliminatzerako bidean.Berrehun belaunaldi gutti
gorabehera beharko lirateke —5000 urte gutti gorabehera-albinoen portzentaia gaur egunekoaren erdiraino beheratzeko.
Beraz, adibide bietatik ondorio hauk atera ditzakegu. Gen
errezesibo bat arrunta denean, hau da, aa eran maiz agertzen denean,
bere frekuentzia edo maiztasuna arinki behera daiteke, aa genotipoa dutenen ernalketa eragozten badugu. Baina gen errezesiboen
portzentaia ttikitzen den arauera, esteriltzapen programen eraginkortasuna —efizientzia— murriztuz doa.
Baina metodo hau erabiltzerakoan, kontutan hartu behar da,
nork erabakitzen duen, zeintzu karaktere diren desiragarri, eta
zeintzu ezdesiratu, zeren bestela, puntako kasura heltzen bagara,
"goi mailako arrazek" uste izango baitute teoria honek laguntza
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zientifikoa eskaintzen diela "behe mailako arrazak" menperatzeko.
Adibidez, oso ezaguna da alemanek lege eugenesikoak zabaldu
zituztela, zeinetan beraien buruak supergizontzat hartzen zituztri
eta beste arraza guztiak eliminatu behar zirela edo beren zerbitzaile bezala geratu behar zirela adierazten zutn.
Gaur eguneko Eugenetistak, gehienak behintzat, ez dute honelako
astakeriarik proposatzen, eta horren ordez, esperma-bankuak fundatzea
proposatzen dute. Banku hoietan gordeko lirateke gizon bikainen espermak,
nahi duten emakumeak ernaltzeko erabiliak izateko.
Hemen ere, ALDOUS HUXLEYren "Bai Mundu Berria" delako liburuaren
kasuan erraz eror gaitezke.
Beste izaki bizidunak bezala, gizakia eboluzionatuz doa, baina
gure kasuan, eboluzionatzen ari garela dakiqu. Gure eboluzio biologikoa,
beste izakien moduan, arrakasta erreproduktiboaren arauera emango da
baina, gizakiaren kasuan arrakasta hau hautespen naturalak baino gehiago
giza aukerak finkatuko du.
Eritzi ausartia irudi arren, antzerako metodoak erabiliz, aurrerapide kultural asko eman dira, eta zer esanik ez, gaur egun ematen ari
dira.
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GIZA EBOLUZIOA
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SARRERA

Gai honen garrantzia behin eta berriz hemen aipatzea ezegokia
iduritu zaigu, nahiz eta denok jakin gaur egun gizonaren jatorria oraindik puntu ilun bat dela. Hala ere, sarrera gisan, zerbait esan nahi genuke,
Hasiera hasieratik esan behar den egia handia hau da: gai hauk oso subjektiboki tratatuak izan dira orain arte.Honekin esan nahi duguna zera da:
bai antropologoak filosofoak etab.-ek beren imaginazio eta eritzi pertsonaletan oinharritu direla gizonaren jatorriari buruz teoriak ematean.
Beharbada, egoera honen errudun nagusiena erlijioa dateke.
Gainera beste problema bat zegoen: orain dela berrogeita hamar urte
oraindik, "katemaila galdua" delako printzipioa ikertzaile gehienen
buruan zegoen.Printzipio honek, zer esaten zuen? Darwin-ek, bere "eboluzioaren teorian", puntu ilun bat utzi zuen, tximinoen eta gizonen artean zegoen pertsonaia nor eta nolakoa zen ?.Erlijioak zioenez, tximino
eta gizonen artean jarripen abolutibo bat egotea ezinezkoa zen, aitzitik, hor erdian Jaingoikoak arima bat eman zian tximino berezi bati. Baina ezin zitekeen sekulan pentsatu "tximinoa", soilik Darwin-en lege
ebolutiboak jarraituz, gaur eguneko gizona eman zezakeela. Karga psiko
logiko hau orain dela berrogeita hamar urte hausten hasi zen, eta, antropologoak batez ere, gizona beste animalia arrunt bat bezela ikusten
hasi ziren. Baina gizona zer mailataraino animalia hutsa da ?.
Ez genuke Antropozentrismoan erori nahi ez eta ere eztabaida filosofikoetan sartu berriz subjetibismo eta hipotesi hutsetan erortzeko -arriskuan egongo baikinatekeen.
Biologoak garenez gero, gaur egun dauden datu objektibo guztien azal
pena egin ondoren, zuen eskuartean utziko ditugu, horrela, zuek ondori
oak atera ditzakezue.
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ANTROPOLOGIAREN HISTORIA PIXKA BAT.

1.925. urtean, gizonaren jatorriariburuz idazterakoan, oinharri
zient4iko guttirekin espekulatzen zen :
"gizonak" tertziarioan ba ote zeuden ?.
Darwin-ek aipatutako "Katenmaila galdua" non zegoen ?.
Garai horretan ikerketa talde internatzional bat sortuzen.Honen helburua : "Katenmaila galdu " hori aurkitzea. Humanitatearen
jatorria Asian zegoela pentsatzen zutenez gero, beren lehen exkabazioak
Txukutien-en, Pekin-en ondoko herrixka batetan, hasi zituzten.
Urte berdinean Raymon Dart-ek, JohaneSburgoko Unibertsitateko iker
t2 Aile batek, Hegoafrikako errepublikan, eta hango herri batetan aurkitutak buruhezur baten deskripzioa argitaratzen du. Berezitasun
garrantzitsuenak bezela hauk ditu : haur baten buruhezurra dirudi,
matrailezurra esne hortzat ditu oraindik, nahiz eta aurreko haginak
helduak izan (6 urtetakoak) eta aurpegiaren soslaia konkaboa, sudurreko hezurra galduta dago, hortzak hominidotzat har daitezke. Hauetaz gain, "foramen magnun", hots, zentru nerbiosoa, entzefaloa eta
bizkarmuina komunikatzen dituen zuloa, buruhezurraren basean dago eta ez atzeko partean, beste ugaztunetan dagoen bezala. Dart-ek, gi
zonarekin erlazionaturik zegoela ondoriatu ondoren, Australopithecus Africanus izendatu zuen. Zientzia ofizialak aurkikunde honi ez

zion kasu handirik egin. Bitartean, garaiko ikertzaile gehienek Asi
ako obsesioarekin jarraitzen zuten.
1.939. urtean, Broom-ek, palontologo ingeiesak, Johanesburgoko leize zuloan aurkitutako buru hezurrak, Plesianthropus transvaalen
sis bezela klasifikatu zituen. Osoena eta interesgarriena V zenbakia duena da, eta bere berezitasunak : emakume batena dirudi, 500
cc-ko kapazitatea, aurpegia pixkabat konkaboa eta zapaldua. Beranduago, buruhezur honi, Australopithecus Africanus deitzea erabaki
zen, lehen aipatu dugun haurraren forma heldua besterik ez zelako.
Segitu zuten urteetan, Broom-ek bere ikerketak inguruneko leize
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zuloetara zabaldu zituen. Horrela, antzeko buruhezurrak aurkitzeari
jarraitu zitzaion. Beste azkenhaiek, ,hezur oso sendo eta indartsuak
zituzten, gangar neuralak gorilek eta txinpantzeek dituzten bezalakoak, baina beste alde batetik, betagin eta intzisibo oso Hikiak.
Paranthropus robustus bezala klasifikatu zituen. Aurkikunde guzti
hauek munduko ikertzailei bide berri bat eskeintzen zieten. Azkenean, denek, Australopithecus bi talde nagusi zendela onhartu eta
gero, biek kutsu hominido bat zutela ondoriatu zuten.
Baina estabaida berriak hasi ziren, batzuk bi genero desberdinak
zirela zioten, besteek bi espezie desberdinak, genero berdinekoak
izan arren.
Oraindik 1.950. urtean estabaidek segitzen zuten. Bi Australopi
thecus hauen arteko desberdintasunak zergaitik ez ziren argi ikusten ?. Oztopo handi bat materiale falta zen : exkabazioetan hezur
gutti eta oso zatikatuak aurkitzen ziren, eta hoiekin konparaketa
fidagarriak eta sakonak egitea ezinezkoa zen. Beste oztopo bat zera
zen : jarraipen kronologikoa ondo aztertzeko behar ziren metodoak
oso primarioak ziren. Gaur egun, adibidez, edozein exkabazioko kronologia on bat egiteko datazio erradiometriko delako metodo modernoa
aplika dezakegu. Kontutan har dezagun, halaber, historian zehar eman
den klima, problema handi bat suposatzen zuela, zeren, han eman ziren aldaketa klimatikoak horren Hikiak eclo intentsitate horren guttikoak izan zirenez, fauna eta flora oso gutti aldatu izan baiti
ra.
Horregatik mailadi kronologiko osoa egiteko behar ziren erreferentzi puntu nagusiak ez zituzten ukan.
1.959. urtean Leakey senar-emazteak Olduwai-en (Tantzania) egiten ari ziren exkabazioan Australopithecus sendo baten buruhezurra
aurkitu zuten. Afrikaren hegoaldetik kanpo aurkitzen zen lehen Australopithecus-a zelarik, eta Zinjanthropus boisei izendatu zuten. Sorpresa haundiena hilabete pare batzuk pasatuta etorri zen : Zinjanthropus-en buruhezurrak 1.250.000 - 1.400.000 urtetako adina zuen. Hau Everden-ek eta Curtis-ek, beren datatzeko metodo berria
ri esker, ondoriatu zuten.
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AUSTRALOPITHECUS-,EN AURKIKUNDE GARRANTZITSUENAK
...

NICe
..._

LEKuP

UPTE A

110ET la

TAUNGS

10314

41:144/3(7«,~

EsrRATic,k14 F n P1

__

HEGO
AFEIrKA

/3 eiv /(a
ectrITo4ENO

eiq41(a./~
FIEGO

ST52KFONTER)

1 63

-',

6

AFE(K4

5)&14-a44/6/4 0 /6144
(;1~ iRaa101(44 4

CA,FIFfti,AA,,,  )
1--iU-o

K g On t3 21441

I

c5 ." ?

4Miza/(7›fULt4.4
1'lAkr3Pnu414sT

16349

s wArzrKrocutft

19 59

Af rzi.K1=1

HEC•0
Pn FirKr

TAN6-F3VIKA
KENig

ETIOPu4

--)
'
j~itiv10(›An

ca ot Ko
loc.C- n f- 1 o' t- A/b

/k2-01,/kt«)

AF2110=1

kgc-o

13Er4t-ku
PC'",707-t-No

p40,41e61~
( /1 - +"-2rC“)U.S)

TaAamij1.40,pu4

1c35 63

ot,oUv4i'

imia/Kjit4o/u4,

-ter21•ZIE-7-r6v,

ERrDIKL7
PteiSTo

Fitio

E201K„
PLEiST0 }t7",./0

601;,2.e,‹'
_

SEs -re

26(42(d.e444

13"."

eiels7o-+E,)0

PL I . o '& EAJO -

l'36'-A7-2.

,L,,&?,+-

11,e4

1->Eirro.-k./0.

Gaur egun onhartzen dena zera da: Australopithecus genero bakar
bat dagoela, eta genero honek hiru espezie dituela, hots, A. africanus,
robustus eta A. boisei.
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1.960. urtean Olduwai-eko exkabazioak areagotu ziren.
1.963. urterako 20 hominido desberdinen aztarnak ezagutzen ziren.
1.964. urtean, Leakey, Tobias eta Napier-ek, 1.800.000 urtetako estratuan matrailezur, esku eta hankako hezur batzu eta parietale
batzu aurkitu zituzten. Genero humanoko beste espezie desberdina bezela klasifikatu ondoren Homo habilis - enak zirela ondoriatu zu
ten.
Datu hauk argitaratu ondoren Antropologoak zera pentsatzen hasi
ziren : Homo habilis ez zela Homo-ren genero berezi bat baizik eta
Australopithecus bat. Orduan Homo

generoaren jatorria, non zegoen ?

Hau da Homo habilis -a Australopithecus-en bide ebolutiboa jarraituz egin zen edo Australopithecus baino aintzindari zaharrago bat
ukan zuen?.
Oraindik 1.967. urtean A. africanus eta Homo habilis ezin ziren
oso ondo bereiztu, hau da, hauen deskripzio zehatz bat egiteko behar ziren berezitasun morfologikoak ez ziran oso fidagarriak, materiale originalak edo haurrenak edo emakumeenak zirelako, batez ere.
1955. urtean Richard Leakey, Tantzania eta Kenia artean dagoen Natron lakuan,

Australo p ithecus oso sendo baten matrailezurra aurkitu

zuen. Zinjanthropus batena bezela klasifikatu zuen. 1970. urtean laku
berdinean Bedford Unibertsitateko ikertzaile batzuk beste A. robustus
baten buruhezurra aurkitu zuten.
1966. urtean Rodolfo lakuaren mendebaldean Harvard Unibertsitateko
talde batek,4000000 urtetako humero bat aurkitu zuen. Australooithecus
batena, ziotenez.
1967. urtean, talde internatzional zabal bat, laku Rodolfo-tik aurre
ra segituz Etiopian sartu ziren. Han bertan talde frantses batek matra
ilezur oso lodia aurkitu zuen,beste

A. robustus

moeta desberdinekoa

zela esanez, Paranthropus sman zioten izena. Kanpaina arkeologikoak
1973. urte luzatu zituen eta fruituak: 400 giza-fosileak. Hauen adina
4.000.000- 1.700.000 urteen tartean dabil.Howell ipar amerikar ikertzaileak,

Australopithekus-ak sendoak, lirainak eta homo generoko erre

presentanteak direla ondoriatu zuen.
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ETIOPIA

1968. urtean Richard Leakey Rodolfo lakuaren ekialdean exkabatzen
hasi zen,hominidoen aztarna asko aurkituz.Adibidez: bi matrailezur
diametroz oso hestuak baina sendoak.Baita ere sendotasun berezia
duen buruhezur oso bat, eta beste baten zati bat. Azken hau Homo
hhilis

bezela klasifikatu zuen.1971. urterako 50 hominidoen aztarnak

zituen.
1970. 1971. artean, Leakey-k zera ondoriatu zuen:"Rodolfo lakuaren
ekialdean eta bi miloi eta hiru miloi urte duten estratuetan, haro
berdineko Austrlonithecus-en eta benetako hominidoen aztarnak aurkitu behar dira". Gaur egun oraindik antropologo askok eritzi honen
kontrakoak dira.
1972. urtean, Richard Leakey-k berak, 2.600.000 urtetako estratu
batetanhominido itxura osoa zuen buruhezur oso bat aurkitu zuen.
Aurkikunde honekin zera frogatu zuen: homo generoko espezie bat ,Aus,zralopitherns- en ondoan bizi izan zela eta hori orain dela hiru
miloi urte, gui.henez.
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Beste alde batetatik 1969. urtean, frantses taldeak 2.200.000 urtetako estratuan, harrizko tresna bat, Olduwai-en agertutako bazelakoak,
aurkitu zuen. Urte Derean R. Leakey-k 2.500.000 urtetako estratuan

aurkitutako tresneria litikoarekin zera frogatu zuen:"Tertziarioko
azken aldietan, orain dela gutxigorabehera hiru miloi urte, tresnak
egiten zituzten "giza enteak " ba zeuden".
Azaldu dugun Antropologiaren historia hau, eskematxo bat baizik ez
da,kontuan ez baitugu hartu, ez Europan, Amerikan eta Asian egindako
aurkikundeak.Beste alde batetatik lehenengo exkabazioak hemezortzi garren mendean hasi ziren. Hala ere, aurkikunde guztien azalpena egitea
ezegokia iduritu zaigu,alde batetatik, lan hau luzatu ez dadin eta beste
tik argitu beharrean nahastu egingo genukeelako.
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TEORIA ERREDUKZIONISTAK 7 ZER DIO?

Antropologia zientzia berri bat denez gero, bere problemak izan
ditu, hasieran batez ere. Handiena,beharbada, izen gehiegi eta genero
Homo lar zeudela zen. Buruhezur bat aurkitzen zen bakoitzean izen eta
genero berezi bat asmatzen zioten.Horrela, gauzak argitu beharrean,
gero eta nahasketa gehiago sortzen zen.Egoera honen kausa, konparaketak
egiteko materialearen falta zen, gainera, giza-fosileak aurkitzeko
arraroak baitziren.
Horregatik,ba, gauzak hasierabatetatik argi uzteko Teoria erredukzionif
ta baten beharra zegoen.Beraz,gaur egunerako, Homo generoaren hiru
edo lau adar nagusiak daudela onhartzen da.Beste genero desberdin asko egon dira baina suntsituz joan ziren.
Gaur egunean bizirik dauden hipotesiak, lan honen azkeneko partean
azalduko dizkizuegu.

E
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GEOLOGIAZKO ZENBAIT KONTZEPTU
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Bigarren haroaren amaieran narraztiak munduko nagusiak ziren.
Espezializazio maila oso altura heldu ziren eta txoko ekologiko guztiak
bereak egin zituzten.Kretazikoa bukatzen hari zenean, narrazti guztiak
krokodiloak,dortokak,muskerrak,sugeak,galapagoak eta beste espezie
arraru batzuk,suntsitu ziren.Gertaera hau gaur egun oraindik eboluzioaren historiako misterio handienetariko bat da. Hipotesi moduan zera
pentsatzen dugu: alde batetatik gertaera geologikoak. Kontutan har dezagun Lurraren mugimenduak,goi-beherak,Rocky eta beste mendikateen eratzea
eta halaber munduan zeuden laku gehienen lehortea. Gertaera h auek
floraren aldaketa ekarri zuten,eta ez narrazti belarjaleen onerako,
noski.
Beste arrazoi bat hau da:munduare tenperaturak asko aldatu zirelako
narraztien birsortze ahalmen efektiboa guttitu egin zen. Arazo hau ez
dago frogatuta, zeren aldaketa klimatologikoak eman ziren ala ez ez
baitakigu.
Narraztiak suntsitu eta gero, libre uzten zituzten txoko ekologikoak
beste animalia batzuk bete zituzten: ugaztunak.
Ugaztunek posibilitate ebolutibo handiak zituzten, eta honi esker
kolonizazio izugarria hedatu zuten mundu guztiko ingurunetara.
Hona hemen ugaztunek zituzten berezitasun nagusienak:

- Ilea eta larrua edo azala.
Honi esker barruko tenperatura iraunkorra mantenduz, kanpoko fluktuazioei kontra egiten zieten.
Honetarako metabolismo arinagoa behar zuten, eta, beraz, zirkulazio-aparatu konplexuagoa.
- Plazenta.
Umeak arraultzen bidez ez ziren gehiago jaiotzen.
Embrioiak janaria amaren odoletik hartzen du eta, fisiologia
aldetik elduta dogoenean jaiotzen da.Alderantziz sistema ilerbiosoa
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jaiotzerakoan nahiko atrofiatuta dago. Arazo honek umeari bere amaren ondoan gelditzera bultzatzen dio, eta horrela ikaste denbora
bat pasatu behar du. Bitartean bere sistema nerbioso osoa eboluzionatuz joango da.
Primateen kasuan amaren dependentzia hau oraindik handiagoa da, umeak
espezializazio eta defentsa guttiagokin jaiotzen baita. Ikasteko epe
hori handiagoa denez gero,sistema nerbiosoa gehiago bilakatzen da.
Azkenik, explosio ebolutibo hau tertziarioko lehen aldietan, hau da,
orain dela 70 miloi urte, hasi zela esan behar da.
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PRIMATEAK

Primate animali ordena baten izena da. Prosimioak, mundu berri eta
zaharreko tximinoak, antropoideoak eta gizona,ordena honen barruan

klasifika

genitzake.
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- PROSIMIOAK:
talde handiena osatzen dute. Tximino zaharrenak dira.

-MUNDU ZAHARREKOAK:
batez ere Afrikan,( Madagaskarren izan ezik )
Asiako ekialdean eta Malaiako arkipielagoan daude.
Hierarkia handiz bizi dira.

-MUNDU BERRIKOAK:
Zentru- eta Hego-Amerikan dauden tximinoak. Beren
egitura sozialak gohikoen bezalakoak baina zaluagoak
dira
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- ANTROPOIDEOAK ETA
GIZONA
Nahiz eta biak talde berdinean klasifikatuak
egon jatorri desberdinekoak dira.Segur dakiguna
zera da: primate guztiak prosimio batetatik datoztela eta halaber gizonak eta antropoideoak
orain dela 20 miloi urte " aintzl_neko " berdin
bat eduki zutela.

Kapitulu honetan ez ditugu gizonaren " berezitasunak "aipatuko, beste
primateenak baizik.
Ezin dezakegu esan primate guztiak berezitasun berdinak dituztenik
hala ere denak zuhaitzetako bizimodura moldatutak daude.
Talde honen eboluzioaren hasieran, hau da orain dela 60 miloi urte,
intsektujale ttiki bat .

gaur egungo satitsu berezi bat- zegoen.

Gero astiro astiro, espezie bakitzak basoetan mugitzeko ahalmen
gero eta handiagoa hartzen joan zen. Satitsuak zituzten erpeek gero
eta jomuga guttiago zuten. Alderantziz, hatzamar luze eta hatzaldun
eskuak,behar beharezkoak ziren basoetan bizkor ibiltzeko.
Orduan eboluzioaren bigarren pausua prosimioak eman zuten eta hauk
erpurua eskuan eta ohinetan zuten. Honi ezker mugitzeko ahalmen handiagoa hartu zuten.Prosimioen berezitasun nagusiena hau zen: bista, usaina baino garrantzi gehiago hartzen doa, zeren zuhaitzetan bizi den
animalia batentzat distantziak neurtzea eta janaria ikustea, usaintzea
baino beharrezkoa baita. Horregaitik,ba, pixkanaka pixkanaka, bi begiak
bata bestetik hurbilduz joan ziren, eta horrela gauzak sakontasun
handiagoakin ikusten zituzten.Bisio moeta berri honi estereoskopikoa
eSaten zaio
Hala ere prosimio hauek desabantail handi bat zuten: hatzak banaka
ezin zituzten mugitu. Horregatik zera gertatu zela pentsatzen dugu:
selekzio naturalak hatz bakoitza mugitzeko ahalmena zuten primateei
lagundu zien. Primate hauk tximinoak dira. Gainera, azken hauek zerebroaren tamaina handiagoa zuten. Abantail guzti hauei esker tximinoak
ia prosimio guztiak ohianetik kanporatu zituzten
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Arrakasta ebolutibo handigoko primateak antropoideoak dira. Generalki
tximinoak baino handiagoak dira eta konstituzio sendoagoa dute. Beren
elikagaiak bai basoko fruitu eta hostoak, bai sustarrak, intsektuak
eta beste hainbat gauzak dira. Ezezpezializapena, haginetan, eskuetan
eta generalean gorputz-adar guztietan adierazten da.
Baina antropoideoek zuten abantail ebolutibo handiena zera zen: beren
bizimoduko epe luze batetan " egitura fetal " erakusten dutela. Oso
gutti espezializatutak daudenez gero, defentsa ttikiekin jaiotzen
dira eta berak bakarrik baliatzeko gai izan arte, amaren ondoan ikaste
epe bat pasa behar dute.
Ezezpezializapen honek, beste kontsekuentzia bat dakar: sistema nerbiosoaren konplexitatea. Fenomeno hau brakiazioarekin hasi zen, eskuak
libre gelditu baiziran, eta astiro astiro konplexitatea gero eta handiagoa egiten zen.
Zer ezanik ez dago, sistema nerbioso honen eboluzionatzeak egitura
sozialak gero eta gehiago bultzatu ztuela.
Gaur egun etologoek experimentu nahiko egin dute antropoideoak egitura
sozialak dituztela frogatzeko.
Hona hemen oso laburki antropoideoen berezitasun nagusiak:

-

Sistema nerbiosoaren konplexitatea

- Amaren dependentzia ( "egitura fetal " )
- Egitura sozialen garrantzia
- Espezializazio falta, maila guztietan
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ZER GERTATU ZITZAIEN PRIMATEI ?

Tertziarioaren azken Haroetan lurran aldaketa klimatologiko orokor
bat ematen da. Astiro astiro baina etengabe, lehortea munduan zehar
zabaltzen da eta ondorio bezala munduko oihan guztien urritzea dugu.
Zer esanik ez, Primateen txoko ekologikoak murrizten doazenez gero
gehienetan gurutze ebolutibo batetara heltzen dira, posibilitate hau
etariko bat aukeratu behar baitute.
- Oihauetan segitu, eta beraz, populazioen tamaina Hikitu, zeren
elikatzeko posibilitate guttiago bai taude.
- Oihanetako bizimodua utzi, lurrera jaitsi eta beste txoko ekologi
ko bat kolonizatu, nun nahi zabaltzen diren sabanak, hain zuzen
ere.
Lehen esan dugunez, Primateen berezitasun garrantzienetariko bat,
animaliatxo hauen espezializapen gabezia dugu. Baiezpen hau, soilik
neurri batetan egia da, Primate batzuk oihanetako bizierara oso mol
datutak daudelako. Beraz, horietariko bide ebolutibo bat aukeratzekoan Primateen moeta guztiek ez dituzte posibilitate berdinak.
Oihanetako txoko ekologikora nahiko edo oso moldatuta daudenak, lehen bidea hartzera bortxatuak ikusiko dira.
Bestalde, hain ondo moldatuak ez daudenak lehendabizikoak izanen
dira bide bat zein bestea aukeratzeko, batez ere, nahiz eta lurretik higitzen oso trebeak ez izan, betidanik oihanen agerrunetara
jaizten ohituratuta zeudenak.
Gainera, omniboro izateak asko laguntzen die sabanak kolonizatzerakoan, zeren elikatzeko espezializapen gabezia honi esker, janari moeta berezi bati lotuta ez bai taude.
Darwinen eboluzioaren teoriak esaten digunez, "arrakasta ebolutibo handiena duten, eta berez bizirik irauteko posibilitate handienak
dituzten espezieak, beste belaunaldian ondorengo gehiago uzten dituz
ten animaliak dira ".
Begi bistan dago txoko berrien kolonizatze honi hilkortasun tasa-
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ren handitzea dagokiola, zeren, gaur eguneko Primateen antzera, ain
tzinako Primateek ez zituzten oihanetan ia harrapatzailerik izango.
Azken printzipio bi hauen arauera, zera esan genezake : Oihaneta
tik irtetzen ziren eta Primateak oihanetik irtetzen ziren eta belardiak kolonizatzen saiatzen ziren, eta hilkortasun tasa handiagoa
izan arren, ondorengo gehiago utzi behar zuten, nola baiteko abanta
ila izateko oihanetan geratzen zirenekin gonbaratuz.
Hala ere, harrapatzaileek eragindako hilkortasuna murrizten saiatuko ziren. Helburu hau lortzeko modurik errazena harrapatzailea
ekiditzea izatenda, baina hau beti posible ez denez, harrapatzaileen
aurrean 'animaliek bi moetako jokaerak erakusten dizkigute.

A - Harrapatzaileengandik ihes egin.
B - Harrapatzaleei aurka egin.
A- Lehen moetari dagokionez, eta belardietan non ezkutatzeko eta zuha
itzetara igoteko posibilitateak txikiak baitira, bi Modutan joka dezakete : 1) Ariniketarako erresistentzia handitu edo abiadura handi
tu. Primateak ez dira saiatu ez bata eta ez bestea lortzen, eta beraz ez diegu jaramon gehiegirik eginen. 2) Beraz, bere anexioak egi
teko harrapatzaileak baino maltzurragoak izatea da Primateak duten
posibilitate bakarra.
Begi bistan dago aukera ebolutibo honi inteligentziaren gehipena
datxekiola eta, ser esanik ez, bide honetatik abiatu zen Primateen
ondorengoa gaur eguneko gizakia dugu.
B- Bestalde, harrapatzaile -harrapakin lehiaketalg burruka harreman
bezala ematen badira, harrapakin espezilak bizirik irauteko posibilitate bi ditu :
a - Bata gorputzaren tamaina handitu eta indartsuagoa
bihurtu. Modu honetan arrapakin arriskugarria izatera hel daiteke
eta kasu gehienetan, harrapatzaileak beste harrZWiriNgoa ehiztatzea
aukeratuko du.
b - Bestea, taldeak osotu. Talde hauk bi eratakoak izan
daitezke.
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I - Talde anonimoak : Taldekideak ez dira alkar ezagutzen
eta harrapatzaileak taldea atakatzen duenean, izaki bakoitza bere
burua salbatzen saiatuko da. Adibidez zebrek osotzen dituzten taldeak.
II - Talde nominalizatuak : Taldekideak elkar ezagutzen dira eta beren artean nolabaiteko harremanak ematen dira, eta
beraz sozietate bat eratzen dutela esan dezakegu, izaki bakoitzak
daki momentu guztietan zein papera jokatzen duen eta zein mailatako
animalia den talde barruan.
Zer esanik ez, honelako taldeek ez dute bakarrik ihes egiteko jokaera harrapatzailearen aurrean, baizik eta talde hauetako izakiren
bat erasoa bada, beste taldekideek defendatuko dute.
Begi bistan dago hauetarikoak, izan direla primateek sabanak Kolo
nizatzerakoan osotu dituzten taldeak : papioiak, babuinoak, etab...
Talde hauk aztertzea Etologiari dagokionez, bertan bera utziko dugu eta beste kontu bat azalduko dizuegu.
Banaketa hauk ez direla bereizleak, ez dago ezan beharrik uste dugu,
eta honela, tarteko animalia asko agertzen dira eta, hain zuzen ere,
talde nominalizatuak osatzea, harrapatzaileei nohiz behinka aurka egitea,
harrapatzileak baino maltzurragoak izatea, etab... aukeratu gaur eguneko
gizakiaren asabak.
Kontu hau entzun ondoren, norbaitek galdera honelakoen bat egin diezagu-2
ke: orduan, sabanetan harrapatzilerik ez balitz egon, gizakia sortu duen
eboluzioa ez zatekeen emango? Ba segurazki ez, zeren presio selektibo bat
izaten da espezieek eboluziona dezàten eragin duena.
Sabanetako harrapatzaileek jarritako presio selektiboari ohianetatik
jaitsi ziren primateek erantzun desberdinak eman zizkiotenez sabanak kolonizatzen saiatu ziren. Primateen bariabilitatea edo aldakortasuna asko handitu zen.
Begi bistan dago, gaur eguneko gizakiaren asaba zaharrak izan zirela
presio horri erantzun egokiena eman ziotena, zeren eta, ugaztunen espezie
ugariena baita ( arratoiak ezik ) eta bestalde, mundu guztian edaturik
baitago. Eta baiezpen hau ikuspegi zoologiko batetan soilik oinharriturik
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giten dugu, nahiz eta jakin batzuk Antropozentristak garela edo geure
ruak " kreazio erregetzat " hartzen ditugula, uste izango dutela.
Demagun orain gure primateek zelan edo halan konpondtt • chatela harrapazaileen arazoa. Lurralde leunetatik higitzeko ez dute ohitura handirik
a ingurune honetarako beren gorputzadarrak ez dira aproposenak. Primateak
z dute higitzeko paradigmarik zeren eta, ohianetako bizitzarako, gorputzaarren higidura programa zehatz batez kontrolatuta edukitzea gauza alferra
aita, une bakoitzean bere egoera desberdina delako.
Ez dakigu lurrean higitzeko .gorputzadar independenteak edukitzea abantai
la den, baina honek, nahi dugunean gorputzadar bat higiduraren kanpo dagoen
este funtzio batetan erabiltzera posibilitatzen ditu.
Gorputzadarrak higidurarekiko askatze honek joeratik segitzeko primateak
resio selektibo handia izanen zuen zeren azkenean esku biak independizatu
aitziren.Esku-askatze honek gauzak hartzea eta garraiatzea, eta azkenean
resnak erabiltzea posibilitatzen du.
Orain arte esan dugunarekin gertaera honen garrantzi ebolutiboa argi
eratu dela uste dugu.
Demagun orain, gure primateek beste urrats ebolutibo bat eman dutela
ta besoak ez dituztela erabili behar ibiltzeko.Hain zuzen ere, honexegatik,
izakiarengan agertzen zaizkigun janaria garraiatzeko eta ehizatzerakoan
resnak erabiltzeko jokaera sistematiko, primateengan aparteko kasua da.
Janariaz dihardugularik, beste giza berezitasun bat agertzen zaigu: gikiak dira sistematikoki elkarren artean janaria konpartitzen duten pri
te bakarrak.
Ikertzaile batzuen eritziz janaria garraiatzea eta geroxeago elkarren
ean konpartitzea, garrantzi ebolutibo handienetarikoa da, zeren eta, ikerzaile hoien arauera, joera hoik, gero hominidoei gertatu zitzaizkien aldaeta guztien sortzaileak izan baitziren.Zergatik hau pentsatzen duten orain
xe bertan bertan azaltzera goazkizue.
Edozein giza populaziotan janari garraioari lan banaketa bat datxekio.
Kasu gehienetan elkarteko eme-nagusiek " janari bilduaren " kopuru gehina ekartzen dute; " janari bildu " hau normalean landareak, arraultzeak,
arrazti ttikiak, itsaskiak etab...
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Ia kasu guztietan arrak eta emeak zeregin hauk aurrera eramateko, talde
desberdinetan banatzen dira, banaketa hauk sexuarekiko egiten delarik. Gero
sexu bakoitzeko gizakiek guttienez bildu edo harrapatu duten janariaren
soberakinek jaramen lekura daramatzate. Baina,lan banaketa hau janaria garraiatzeko jokaera sistematikoa sortu zuena izan zitekeen ? Bere burua jakin
tsutzat hartzen duena erantzun beza, nahiz eta gure eritziz gaur egun honelako gauzetan saiatzea zientzia-fikzio hutsa egitea da.
Begi bistan dagoen harren, ekintzetan tresnak erabiltzea behrrezkoa dela,
eta honela denok ezagutzen ditugun harrizko tresnak sortu zirela. Bestalde
ehizatzen tamainua aski handia bada, ez da behar ere tresna berezirik. Baina zer esanen dugu emeenkasuan ?

Zrezanik ez, konpartitzeak pena balio

izateko landare kantitate bat bizi lekuraino eramatea, ez zen posible izanen
nolabaiteko garraiogailurik eduki ez bazen. Zuhaitz azal edo antzeko garrai
galuren bateko landareak garraiatzeko helburura bete zezakeen baina gauza bikainak lekuz aldatzeko tresna bereziak erabili beharko sitezkeen, eta hain
zuzen ere oinharrizko garraiogailuren baten asmapena izanen zen, batzueen
eritziz, giza eboluzioa posible egin zuena.
Hipotesi honek behar dituen garraiogailuren existentzia oraindik ez da
haztarna fosilez frogatu, baina bai tresnalbatzu-eta froga ugari daude honetarako- leku batetatik bestera eramaten eta erabiltzen zituztela ikusi
da.
Dirudienez, hezurren iraunkortasunaren eta landareen hondakinen galkortasunaren artean dauden diferentzia itzela da, eta beraz, batak eta besteak eskeintzen diguten informazioa ekilibratu arte, giza eboluzioaren azterketek orren aldeko aurreritzi asko adukiko dituzte.
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AUSTRALOPITHECUS.

Pliozenoaren bukaeran, tente zebilen giza-tximino antzeko bat
agertu zen. Honi Au4tha/op.(ithecu4 deritzo. Genero honek bi espezie
desberdin ditu: Auatna/op.i.thecub aPr-i.canu4 eta Athstna/op.ithecu4
nobthstua.
Aubtrtalopitheca4 a64.(_cant1.4.

Taung-en (Afrikan) Dart ikertzaileak aurkitu zuen sei
urtetako subjektu baten buruhezur bat eta subjektu horri
Au,st,ta/opithecu4 izena eman zion.
Aurkikuntza honen atzetik, beste asko egin dira, lehendabizi Hego Afrikako lurraldeetan, eta beranduago Tantzanian eta
Tchad lakuaren Iparraldean.
Au4t4a./0p,:ithecu3 honen buruhezurrak itxura simianoa du,
matrailezurra nabaria eta kokots gabekoa da. Bere gorputzaren
tamainari begiratuz, buruhezurraren ahalmena, gorilarena baino
naiko handiagoa da, eta txinpantzearena baino zerbait handiagoa.

Primateen artean, eta behe mailako animaliekin gonbaratuz,
zerebroaren bolumena, superfizie kortikalaren area, eta zerebroaren zati desberdinen bilakaera erlatiboa, kapazitate mentalaren eta ingurunearekiko adaptazio graduaren ezaugarriak
dira, kultuta sortzeko ahalmena barnean sarturik, noski. Beraz,
goi mailako Hominido fosile guztiek, eskala animalari begiratuz,
zerebro handiak dituzte.
Bere gorputzeko hezurrak aztertuz, tente zebilela ikusi
da.
Au.sthafopLtheca4-ek aurpegiari eta matrailezurrari dagokionez, honelako berezitasunak ditu:
1.- Antropomorfoen antzeko aurpegia dauka, muturrak eta
buruhezurraren ttikitasunak adierazten diguten bezala.
2.- Goiko ahosapaia giza-antzekoa dute nagusiki: zenbait
indibiduori kokots baten lehen lerroak ageri zaizkio.
3.- Kontrako betagina lojeatzeko diastemarik ez dute eta
beheko lehen hagin-aurrekoak ez du karaktere sektorialik. Hortzen ezaugarrietan, Aubtka/0,04:thecub-a giza-
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kiari hurbiltzen zaio.
Nahiko dira berezitasun horik Autxatop,Ltheca4-a tente
ibiltzen zela jakiteko. Horretarako eskeleto egoki bat behar
zuen, hots, pelvisaren eta hanka-oinen hezurren aldaketa eta
beraiekin erlazionaturik dauden muskuluena ere. Au4tna.eopthecu-en hezurrak aztertuz, aldaketa hau ematen ari dela, argi
ikusi da.
Dirudienez, giza eboluzioan zutikako jarrera lortzea
denborarekiko buruhezurren aldaketen aurretik eman zen, eta
zer mailataraino bata bestearen ondorengoa ote zen, ez dago
zehazki finkaturik.
Aubtnai.0p4ithecu a6kicanu4-aren bizia eta kultura.

A. aPticanu4-ak 22-40 kilogramo tartean pisatzen
zuen eta zutik zebilen indibiduo ttiki bat zen.
Bere buruhezurraren ahalmena 450-700 cm 3 tartekoa
da.
Kulturarik ba ote zuen, izan da urte askotan, ikertzaileek segur jakin izan nahi dutena. Azkenik, baiezko
erantzuna egiaztatuta geratu da.
A. apUcanu3-ak, babuinoak batez ere, ehizatzen
zituen, honetarako antilope baten hezur bat tantai bezala
erabiliz.
A. apticanu4-en ingurunea urez nahiko aberatsa zen,
sabana baitzen, hots, belar asko, zuhaitzak eskasak eta
ehize aberatsa zituen lurraldea.
A. apticana-a ez zen zuhaitzetan bizi, nahiko azkar
korri egin zezakeen eta horzedura haragijalearenak zuen.
DART-en eritziz A. alfA,cicanub-ek, ehizatzerakoan,
harmak erabiltzen zituzten, tresna hauk, dirudienez,
hezurrezko tantaiak izanik; seguraski beren buruhezurraren ahalmena harmak tresna bezala prestatzeko eta tradizio kultural bati sarrera emateko ez zelako aski izango.
-Au4tka.eop.i.thecus

kobustaa.

BROOMek 1948-1949 artean Sterkfontein-en aurkitutako indi-
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biduo baten haztarnei, Pahanthhopue (Paha= hurbil,Anthhopu6=
gizaki) deitu zion, baina gaur egun Au4thafop.i.thecu.6 hobudtu4
izena eman zaio. Aa4tha/op.i.thecu4 a .6hicanu4-a baino handiagoa,
sendoagoa eta gihardunagoa dugu espezie hau. Haginak ere handiagoak ditu.
Au4thafop4:thecu4 hobubtu4-aren buruhezurraren hezurrak
sendoak dira, buruhezurraren kutxa (kutxa kraneala) ez da
A. aP2icanu4-arena baino handiagoa. A. ci.hicant£4-en kopeta
biribilduaren ordez, A. hobu4tu4-ak makurra dauka, gorilak
duen gangar sagital baten antzeko zerbait agertzen zaiolarik.

Haginaurrekoak eta haginak oso handiak ditu, gizakiarenak
baino handiagoak; ebakortzak, berriz, ez dira A. a6hi_canu4-ek
dituenak baino handiagoak. Hezur pelbikoak A. 41.hicanws-ak
dituenen antzekoak,baino handiagoak ditu. Hezur luzeek, bere
gorputzaren tamaina handia adierazten digute (45-67 Kg.). Hezurren luzera aztertuz, gorputz osoaren tamaina handiagoa zela
ondoria dezakegu.
Bien artean adaptazioan agertzen diren desberdintasunak.
Au4thafopLthecws hobtiAtu-a izaki geldi eta langile bat
bezala deskribatu ohi dute. Mundu euritsu eta heze batetan,
sustraiak, baiak eta fruituak jaten zituen. Hibaietatik eta
lakuetatik hurbil bizi izaten zen, Pleistozeno erdialdean,
Bigarren Izozteari zegokion garaian.
Au4thafop.ithecu.6 a62,<Icanu4-a, aldiz, Pleistozeno hasierako lehorte handietara moldatu zen, zuhaitzak eta zuhaixkak
gogoko ez zituelarik.

Ehiztari honak izan ez zirela pentsatu izan da, gorputza,
A. hobu4tub-ena batez ere, eta tresnak ehizerako egokienak ez
zirelako. Dirudienez, A.. aPt.i.canu4-ak, A. hobubtub-ak baino
ehiztari hobeak ziren, eta noizbehinka A. a l5h4lcanue-ak A. hobu,stu4-a ehizatzen zuela pentsatzen da.
Pliozenoan bizi izan zen Primate batetik sortutako saio
ebolutibo desberdin bi besterik ez dira, eta ikertzaile batzuren eritziz, fosile hauk dimorfismo sexual nabaria zuhn espezie
berberarenak izango ziren, hau da, A. aPt.i.canuS-a espezie honen
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emea eta A.

hobu4t/.1.3-a

arra izanen ziren.

Hominido hauk, beste Primate guztiak bezala, belarjaleak
izango ziren —eta hau izan daiteke Hominidoen berezitasunik
handienetarikoa—, eta ez zuten soilik noizbehinka okela jaten,
baizik eta ehizatzeko ohitura sistematikoa zeukaten. Beraz,
honetarako eman ziren aldaketak gizakiaren Aurrehistorian
faktore kritikoak izan dira, zeren ehizatzeko behar diren
tresnen erabilkerak eta prestatzeak kultura sortzen baitu.
Hau guzti honetatik ondoria dezakeguna zera da, Au3tha.topithecu4-ek ehizatzeko tresna asko erabiltzen zuela. Hark
berak egin ala soilik erabili ote zituen, zalantzan dago
oraindik.
Olduvai-ko Aut/LaQop.i.thecu4-ak.

Pleistozeno hasieratik bukaeraraino zabaltzen diren gizafosilen eta Historiaurreko kultura batetako haztarnategi garrantzizko bat dugu hau. Gaur egun Victoria lakuaren eta Kilimanjaro
mendiaren artean dagoen arroil lehor bat besterik ez da, baina,
aintzinan hibai batek zeharkatzen zuen, zeinek apurka apurka
lurralde hau erosionatzen joan baitzen eta estratu zaharrenak
ager arazi zituen.
Olduvai-ek bost estratu nagusi ditu. Zaharrenak Behe-Pleistozenoko fauna dauka. Euri tarteko lehorte garaia izan zen eta
klima, sub-basamortukoa. Estratuaren behe parteak 1800.000 urte
ditu gutti gorabehera, eta goiko zatiek, aldiz, 1000.000 urte.
Bigarren estratuan Erdi-Pleistozenoko klima heze batetakoa
da.
Hirugarren estratua erosio handiko garai batetakoa dugu.
Laugarrena laku-depositoen garaikoa.
Bostgarrena, Pleistozeno berantiarreko garai euritsu batetakoa da, Laugarren Izoztekoa seguraski.
Estratu guzti hauk fosiletan eta tresnetan aberatsak dira.
Olduvai-ko estratu zaharreneko kulturari "Pebble edo
Chopper culture" deritzo, hau da, "Uharri kultura", zein oso
arruntki landutako harrizko tresnez osoturik baitago.
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Afrikan eta Asian oso hedaturik dagoen kultura hau
Olduvai-en bi lehen estratuetan aurkitzen da.
Tresnarik arruntena ahoa irregularki moztua duen uharri
trauskil bat da. Tresna hauen garrantzi handiena, intentzioz
eginak daudela da, eta honetarako, eskua eta burua koordinatu
behar direnez, Olduvai-ko lehen estratuak eratze4 ari ziren
bitartean, gizakiaren antzeko Primate batzu lurralde horietan
bizi zirela esan dezakegu.
Lehen estratua "Pebble culture" delako kulturako harriekin batera, Leakey-ak beste Hominido baten hezur zatiak aurkitu
zituen. Hominido honen buruhezur ahalmena eta, beraz, bere
inteligentzia, AuAtha.top.cithecub-ena baino nahiko handiagoa da
eta, beraz, giza eboluzioan bilakatuagoa dagoela esan dezakegu.
Leakey-ren eritziz Hominido berri honek "Pebble" kulturako harriak landu zituena izan zen eta horregatik Homo habi2.(14
izena eman zion.

HOMO HABILIS.

Homo hab.i.f.£3-en haztarna gehiago Asia-n ere aurkitzen da. Hala
ere, ikertzaileek oraingoz klasifikaziotan Homo bapien4-en prekurtsore
zuzen bat bezala ez dute onhartzen.
Beharbada, orain, Au,StilaZopithecu4 aPt...(lcanua eta Homo habU.,(14
deritzen forma guztiak, aurrerago Homo generoaren barnean sartuko
dira, hots, Homo generoaren espezie desberdin bezala.

HOMO ERECTUS.

Au4t/tafopithecu4-etik oso hurbil aurkitzen ziren lehen Hominidoei Homo eAectub deritze.
Homo ehectub-ek, Auatka.fop4ithecws-a suntsitu ondoren denbora
luzez iraun zuen, bere eboluzioa Erdi-Pleistozeno-raino segituz,
Homo 4apien4-ek bere lekua hartu arte.
Homo eltectu-aren zenbait barietate ezagutzen dira: Homo eAectu4
ehectu4, Homo eXectu6 pekLnen441,5, Homo ehectub mau2-i.tan.ilcu4, Homo
enectu4 4o.eoenAL4 eta Homo exectua nhode441ensT
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Homo ehectu4 ehectu4.

1891. urtean DUBOISek aurkitu zuen Solo hibaiaren ibarrean,
Javan, P-Uhecanthhopu4 ehectu4 deitu ziolarik. Gizakiaren direkzioan zuzendutako tarteko elementutzat hartu zuen, baina, beraren ustez, gizaki bat izateko zerbait falta zitza,ion.
Beranduago, von Koegniswald ikertzaileak Java-n eta Txinako Hegoaldean teori honi indarra eman zion Homo ehectu4 honen
haztarna fosile asko gehiago aurkitu zuen.
Gerostik ere, Trinil-en, Modjokerto-n eta Sangiran-en
gizaki honen haztarna gehiago aurkituak izan dira.
Homo enectu4-aren buruhezur ahalmena ez da segurki ezagutzen, zeren eta buruhezur osorik ez baita aurkitu. Hala ere,
gutti gorabehera 775 eta 975 cm 3 tartekoa da. Beraz, Java-ko
Homo ehectu4 antropomorfoen oso gainetikakoa da, baina Homo
4ap-i.en4-en oso azpian dago oraindik, asken honen ahalmena 1.000
eta 2000 cm 3 -en artean dagoelako.

Hau guztiarengatik Homo generoaren linearen barnean
DUBOISen Pithecanthhopu3 horri leku bat utzi zaio.
Femureak luze eta hestuak dira, eta atzekaldean goitik
beherako gangar bat daukate, zeinetara, jarrera tentearentzat
hain garrantzizkoak diren muskuluak hel baitaitezke.
Java-ko aintzinako gizakiak.
Sangiran-en (Java) bi estratu geologiko desberdinak
ikus daitezke.
Goi-geruza Trinil-ekoaren garai berdinekoa dugu,
hau da, Erdi-Pleistozenokoa, Trinil-eko estratu deritzo.
Behe-geruza, aldiz, Behe-Pleistozenokoa da eta
Djetis-eko estratua deritzo.
Java-ko bi buruhezur, Trinil-eko estratukoak dira
eta beste bi Djetis-eko estratukoak,azken hauk, gainera,
Trinil-ekoak baino trauskilagoak izanik. Au4tiud.op4ithecu4
hobu4tu4 baten matrailhezurra estratu honetan aurkitzeak,
aintzinako Homo exectu4 horrekin batera Atutka/opUhecu4-ak
existitu zirela probatzen digu.
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Beren kAtura.
Padjitan izeneko "laska-kultura n bat ezagutzen
da Trinil-eko goi estratuan. Tresnak, aihotz trauskil eta astunak dira.
Hala ba, Olduvai-koen antzeko uharrizko tresna batzu aurkitu ziren. Tresna hauk eta izaki hauen
hezurrak estratu berean aurkitu zirenez gero, Java-ko gizakiak berak bere tresnak egiten zituela
ondoria dezakegu.
Homo

ekectu pekinen4i4.

Aurrekoaren genero eta espezie berdinekoa da, baina barietate aurreratuago eta eboluzionatuago bat osotzen du.
Pekin-en inguruan aurkitzen den Chou-Kou-Tien deritzon
leizezulo handiko haztarnategikoa da gizaki hau. Orain duguna
baino klima zerbait hotzago batetan bizi izan zen, Erdi-Pleistozenoan.
Berari buruz asko dakigu baina ez nahi bezain beste, zeren
eta 1941-eko Japoniar inbasioan bere fosile guztiak galdu baitziren. Dakigun guztia ikertzaile batek egin zituen erreprodukzioei
esker izan da. Geroztik, gainera, Pekineko Paleontologiako eta
Paleoantropologiako Institutoak aurkikuntza berri gehiago egin
ditu.
Pekin-eko gizakiak Java-koa lau ezaugarritan gainditzen du:
- Buruhezur ahalmen handiagoa.
- Sua erabiltzen zuen.
- Harma eta tresna hobeak zituen.
- Kanibalismo joera zeukan.
Homo

eneetu3 pefUneni4-en ezaugarriak.

Buruhezur handiagoa zuen, zerebroaren zabalkundearen
ondorioz. Bere ahalmen medioa 1075 cm 3 -koa da. Beraz,
Pekin-eko gizakia inteligentzia eta trebetasun kontsideragarrikoa dugu.
Geografikoki oso isolaturik egon zen gizaki hau,
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eta honengatik hezur ezaugarri berezi bikzu ditu:
* Ebakortzak, mongoloideak. Atzekaldean pala forma
dute eta hau, gaur egun arraza mongoliarrak daukan
ezaugarria da.
* Matrailezurraren erliebea, hau da, beheko maxilarrean, alde bakoitzeko betagindik lehenengo haginaraino doan gangar bat dauka. Dirudienez, larru
gogorren mastekatzaileak izan zirela esan nahi du
eta hau jazteko larruak zurrun ez zitezen egiten
zuten.
* Matrailezurrean, 2, 3, 4 edo 5 kokots foramen
zituzten, hots, behe maxilarreko lehen eta bigarren haginen artean dauden irekidurak. Gaurko
Homo bapien4-ek, aldiz, zulo bakar bat dauka alde
bakoitzean. Zulo horiek, beraietatik odola pasatzeko funtzioa dutenez gero, espezializazio hori
mastekalari handiak zirelako gertatu dela pentsatzen da.
Homo ehectu4 pekinen6L4-en eskeletoa gaurko gizakiak
duenaren oso antzekoa da. Homo em_ectu,6-ek gorputzaren
bilakaera osoa lortu zuen, aurpegia, zerebroa eta hortzak
oraindik primitiboak eduki arren. Geroagoko eboluzioa,
buruan eta zerebroan oinharritzen da batez ere.
Homo enectu4 peiz-i_nen6L6-en kultura.

Dama, antilope, orkatz, zaldi eta ganbelu okela
jaten zuten. Hala ere, ehiztari maltzurra omen zen elefanteak eta errinozeronteak ere ehizatzen zituelako.
Hartzak eta tigreak bere leizezuloetatik uxatzen zituen
bere zerebroak ematen zion inteligentziaren laguntzaz.
Uharriz edozein animaliaren okela motz zezakeen.
Ez zuen sukarririk erabiltzen, baina zurezko lantzak
suz gogortzen zituen. Sua oinharrizko faktore bat izan
zen bere adaptazio ekologikoan, nahiz eta bera suaren
egile ez izan, zeren, dirudienez, soilik Naturak eskaintzen zion sua erabiltzen baitzuen.
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Homo exectu3 he,(IdeZbehgens.

Dirudienez, Heidelberg-en 1907-an Lehen Izozte bitarteko
lurraldetan aurkitutako matrailezurra, Homo eAectu4-en Mendebaldeko ordezkaria da. Java-ko eta Pekin-eko gizakiekin erlazionatzeko aski frogarik ez dagoenez, eta , bestalde, bizi izan
zen garaiari eta lurraldeari begiratuz, Homo ekectu4 heidabeitgen43-a gertaera isolatu bezala agertzen zaigu.

Gizaki hau Java eta Pekin-ekoen aurrekoa da eta Aw:stkallotheca4-aren garaikoa.
Homo eitectu6 mauhitanicu3.

Bestalde, Afrikan ere espezie berdineko izakien hezurrak
aurkitu dira, Olduvai-en eta Argelian. Ternifine delako Argelia-ko lurralde batetan, 1954-1955. artean Chambourg ikertzaileak,
Bigarren Izoztean (Erdi-Pleistozenoan) bizi izan ziren hiru
gizakiren matrailezurrak aurkitu zituen. Ikertzaile honek, lehen
momentuan Ateanth,topu4 maukitan.i.cu4 deitu zuen, baina gaur egun
Homo e4ectu4-en azpi-espezie bezala sailkatu da, zeren Pekin-eko Homo ehebtu4-ekin eta baita ere Au4tha.topithecw6 4obw6tu4-ekin antza baitu. Beraz, Homo exectu4 mauxitanicu4 bezala
onhartzen da.
Homo exectu4-en kultura.
Olduvai-ko bigarren estratutik laugarreneraino harrizko
artefaktuak milaka aurkitu dira. Honela beraien eboluzioa azkeneko Au“na.top.i.thecab-etatik Homo 4ap.i.en6-eraino ikusten da.
Esku-haizkora hauen tradizioa ez zen Olduvai-koa bakarrik,
baina ba dirudi gaur Afrika-ko Ekialdean lehen eman zela eta
gero hemendik Europara eta Asia-ko Hegomendebaldera zabaldu zela.
Mendebaldeko Homo exectu4-a suaren ezagupenean Ekialdekoak
baino askoz atzeratuagoa zegoen, baina ez, ordea, tresnen teknologian: honetan perfekzio handiagoa lortu zuen. Pekin-eko
gizakiak sua ezagutzen zuenez gero, ez zuen teknika hau hobetzeko beharrik nabaritu.
Homo ehectu4-a, bai Ekialdean eta bai Mendebaldean, bilakaera maila altuago bat eratzen ari zen, heredentzia biologiko
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berdintsu batetan eta tradizio kultural dibergente batetan
oinharrituz.
HOMO SAPIENS.
Orain dela 500.000 urte, hots, Bigarren Izozte bitartekoan, bizi
izan zen gizaki oso bilakatu baten fosilei Humo eapienh izena eman
zaie eta baita ere, "Aurre-neanderthal n -aren izenarekin ezagutzen
ditugu. Steinheim, Swanscombe eta Fontenchevade-ko haztarnak espezie
honetakoak dira.
Steinheim-ko fosileak.
Gizaki honen fosilea Alemania-ko Hegomendebaldean aurkitua
izan zen. Bigarren Izozte bitartekoa dugu, eta bere ezaugarri
batzu hauk dira:
- Bere buruhezur ahalmena 1150 cm 3 -koa da, gizaki modernoaren ahalmen minimoa gutti gorabehera.
- Aurpegi ttikia.
- Hortzak humanoak ditu.
- Gizaki honen haztarnategian ez da tresnarik aurkitu.
Swanscombe-ko fosileak.
Pleistozenoan suntsitutako ugaztunak bezain zaharra den
fosile bat Thames hibaiko terraza batetan aurkitu zen.
Muskuluen arratoak ahulak direnez, emakume baten fosileak
direla suposatzen da. Bere hezur lodidun buruhezur biribilduaren
3
barnean, 1325 cm - tako zerebro bat aurkitzen zen, hau da, gaur
egungo emakumeen batezbestekora ia ia iristen zen. Beraz, tente
zebilen Swanscombe-ko emakumeak giza zerebro bat zeukala esan
dezakegu.
Fontenchevade-ko fosileak.
1947. urtean Fontenchevaden (Frantzian), seguraski Bigarren
Izozte bitartekoak diren toku4 c.J.pkaokbita.U.A gabeko bi buruhezur aurkitu ziren. Buruhezur hauen ahalmena, gaur egungo
gizakiaren batezbestekoaren berdina da.
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Behe-Pleistozenoko fosile guzti hauetatik atera daitekeen ondorioa hau da: Giza eboluzioa, bai Europan eta bai Afrikan, gaur egungo
mailara, Bigarren Izozte bitartekoan iritsi zen, Homo eitectus-ak
oraindik existitzen zirelarik.
Beranduagoko aldaketak aurpegian eta hortzetan oinharritu ziren,
aldaketa hauk,ehiztari bezala eta tresnak egitean trebetasun handitzearen ondorioak izan ziren.
Gizaki guzti hauk "Aurre-neanderthal" delako talde batetan
sar ditzakegu. Talde honetako gizakien hezurrek, denborarekiko, askoz
ere beranduago agertu ziren "Neanderthal" eta "Cro-Magnon" gizakien
ezaugarri batzuk aurrerakusten dizkigute. "Neanderthal" eta "Cro-Magnon" tipoak azaltzerakoan sakonkiago aztertuko ditugunez, gai
hau bertan bera utziko dugu.
Homo aap.Lena neandehtha.eenbia.

Lehen Neanderthal moetako gizaki baten buruhezurra, Gibraltarren aurkitu zuten 1848. urtean, baina museo batetan baztertua
izan zen, tximinu batena zelakoa ustean.
Urte batzu beranduago —DARWINek "On the Origin of the
Species" argitaratu baino hiru urte aurretikago— Alemania-ko
Neander ibarrean beste fosile bat aurkitu zen e40 fosile hau,
hain zuzen ere, giza moeta horri izena eman ziona izan zen.
Gero, Spy-en (Belgikan) 1887-garrenean beste bi buruhezur aurkitu
zituzten. Honela, moeta desberdin batetako gizakiak, Europan
aspaldian bizi izan zirela, argi geratu zen, hauk izanik gainera, Behe-Harri Haroko kulturen sortzailea.
Gaur eguneko ikertzaileen eritziz, Homo aaptiena neandeAthaen4,i,S, Aurre-Neanderthal giza moetaren ondorengoa izan zen,
baina kanpotiko faktoreak oso gogorrak zirenez gero, selekzio
nathralak bakarrik giza fenotipo berezi batzu aukeratu zituen,
hain zuzen ere, bere gorputzaren superfizie/bolumena erlazioa
ahalik eta ttikiena gordetzen zutena, zeren, kasu honetan,
bero-galera minimoa baita.
Kanpoko faktoreek jarritako baldintza gogor hauk amaitu
zirenean, fenotipo honek zitubn hbantailak desagertu ziren, eta
horrexegatik giza eboluzioaren alboko eta irteerarik gabeko adar
bat bezala geratu zaigu.
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Homo 6apien4 neandextha.een41_6-en morfologia.

Bere ezaugarri nagusienak hauk dira:
- Buruhezur luzea, baxua eta zabala; ahalmen handikoa (1300-1600 cm3).
- Buru alde okzipitalak "chinon" delako konkor handi
bat eratzen du.
- Aurpegi handia.
- Erradioa eta tibia motzak ditu humeroarekin eta
femurrarekin errespektiboki gonbaratuz.
- Erradio eta femure okerrak.
- Hezur trinkoak, generalean.
- Pelbiseko hezurrak zabalak.
- Bizkarhezur motza eta trinkoa.
Beraz, itxuraz, Homo 4a194:ens neandehthcens.£4-ek
garaiera ttikia, torax zabala, sorbalda biribildua, aurrerantzerako makurdura, beso oso indartsuak, lepo lodia,
arku supraorbitalak oso nabarmenak eta sudur zabala,zituen.
Homo

19.(:.en4 neandexthaiews.£4-en kultura.

Sua menperatzen zuen, leizezulotan bizi zen, Europa
izoztuak eskaintzen zion klima azpi-artikoaren baldintzetan.
Homo
neandextha.eenia-en obrak eta kulturak
Behe- eta Erdi- Paleolitikokc teknologia eta bizitzeko
modua goi puntu batetaraino eraman zituzten: Laskak egiteko teknika asko hobeagotu zuen eta baita ere suari esker,
hotzak ez hiltzeaz gainera piztiak bere leizezuloetatik
uxa zitzakeen.

Suz gogortutako puntaz zurezko lantzak egiten zituzten, hauk omen zirelarik bere harmarik erabilienak.
Harraskei esker, larruak, ontzeko prest uzten zituzten, baina, segur ez dakigu harraskak honetarako erabili
ote zituen ala soilik ganibet bezala.
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Teknikaren hobeagotze hauetatik kanpo, tresnak bere
aurrekoenak bezalakoak zeuzkaten, hots, 500.000 urte aurreragoko konplexu Chelense eta Clactoniense-koek zituzten
bezala.
Nahiz eta esku trebeak eduki ez zekiten punta bat
lantza bati lotzen.
Bere hilak leizezulotan lurperatzen zituzten. Askok
honetan esentzia espiritual batetan sinesten zutela eta
beste bizi baten esperantzarik ba zutela, ikusi nahi izan
dute.
Paleolitikoko ehiztari bat zen, maila eskaseko basati
bat, noski, baina arrazonatzeko ahalmena zuen gizaki bat
zen, Homo dap.i.en4 beraz.
Homo ,sapiena nearidenthat.eni4 eta Homo 4apien4 3ap.Len4

arteko erlazio filogenetikoak.
Mende honen hasieran gauza hauk pentsatzen ziren:
- Neanderthal-a, Homo generoaren espezie diferentziatu bat zela.
- Asia-ko Pithecanthitopu,s-etatik, eboluzioz, sortu
zela.

- Laugarren Izoztean nunbaiten —Ipar Afrikan edo
Asian— sortutako gizaki modernoa, Europara etorriz,
Neanderthaleko giza moeta sakailatu zuela.
- Bi espezie hauen arteko desberdintasunek, elkarren
arteko nahasketa galerazten zutela.
Gauza bakar bat dakigu segurtasunez: Erdi-Paleolitikoko (Musteriense) "Neanderthal klasikoa" deritzona,
orain dela 300.000 urte suntsitu zela.
1930-tik 1940-ra bi gertakizunek, "Neanderthal klasikoaren" jatorriaren arazoa birplanteiatu arazi zuten.
a.- Swanscombe-ko eta Steinheim-eko fosileen aurkikuntza. Honek, Bigarren Izozte bitartekoan
"Neanderthal" ezaugarri batzu zituen gizaki bat
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existitu zela dmostratzen zuen.
Halaber, fosile hauek giza modernoaren beste
ezaugarri batzu erakusten zizkiguten.
b.- Palestina-ko leizezulotan aurkitutako fosileak.
Carmelo mendiko bi leizezulotan Behe- eta ErdiMusteriense-ko haztarna kulturalak aurkitu ziren,
dozenaka eskeletokin batera.
Fosile hauen berezitasunik nabariena beraien
arteko aldakortasuna dugu, zeren eta leku beretik
giza moeta desberdin asko atera baitzen.
- Behe estratuetan Aurre-Neanderthal itxurako
neska baten hezurrak jaso ziren.
- Goi estratuetan giza moeta bi aurkitu ziren:
* Homo utpien 4ap7.en4-en —giza moder-

noaren fosileak.
* Homo aap.tenh 4apAlen-en eta Homo
neandexthaLen-en karaktereak
dituzten eskeletoak, hots, giza moeta
hauen bitartean zegoen gizaki Aurre-Neanderthal antzeko batzurenak.

Gizaki hauk, Europako Laugarren Izoztean bizi izan
zirenez, Neanderthalen denborakideak izan zirela esan nahi
du.
Orduko ikertzaileei aurkikuntza hauk benetan harrigarriak iruditu zitzaizkien.
Aurkikuntza hauek oso ondo betetzen dute ondoko
hipotesi hau:
Demagun Aurre-Neanderthal populazio bat gaur eguneko
gizakirantz eboluzionatuz doala, Homo actp,i,en 's sapien-era
heldu arte.
Hipotesi honen arauera espero ditzakegun fosiieak
hauk lirateke:
- Lehen momentuan Aurre-Neanderthalak soilik aurkituko ditugu.
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- Geroago, Aurre-Neanderthal eta Homo 4ap.i.en4 utp.i.en4en tartekoak agertuko zaizkigu.
- Azkenean, denak Homo 4ap4len3 4ap.i.en4 izango dira.
Mailaketa hau Carmelo mendian agertu zaigunez, gure
hipotesia ontzat har dezakegu, eta beraz, gaur eguneko
4apien4-a Homo 4apien4 neandehthcLeenbi4-etik
Homo
ez datorrela, baizik eta aintzinagoko gizaki Aurre-Neanderthal batetatik, ondoria dezakegu.
Homo ehectu4 berantiarrak.

Talde honetan bi azpi-espezie ditugu:Homo ekectu.6 4o2oen3.<14
eta Homo e2ecta4 Ahode4ien4i3.
Bi azpi-espezie hauk hemen ipini ditugu nahiz eta Horno
Vtecta izan, zeren eta Homo 4ap.i.en4 neandehtha2ens4 bizi izan

zen garai berdinekoak baitira, beraz, lehen deskribatutako Homo
ehectu4-ak baino beranduagokoak.
Homo ekectu4 4o.eoen4..

Java-n, Trinil eta Djetis baino goragoko Goi-Pleistozenoko estratu batetan aurkitua izan zen. Ba dirudi,
gizaki honek zerebroak jateko ohitura kontserbatzen zuela,
aurkitu zirn buruhezurrak bortxatuak baitzeuden. Buruhezur
guztiak kontu handiz buruz behera jarrita aurkituak izan
zirenez gero, sakrifizio erritualak egiten zituztela pentsatzen da.
Gainetik begiratuz, Solo-ko gizakia Homo ehectu4
bilakatuagotzat har dezakegu eta berezitasun hauk ditu:
- Buruhezurreko hezurrak trinkoak ditu.
- Arku supraorbitalak lodiak.
- Soslaia Homo ehectu4-ena, baina zerebroa askoz
handiagoa dauka. Bere buruhezur ahalmen medioa
1100 cm 3 -takoa da, Homo ehectu4 peUnen44:4-en
maila berdinekoa.
Solo-ko gizakia Java eta Pekin-ekoen antza handikoa
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da, beraz, taxonomikoki, Homo ekectuh-aren lekua dagokio,
baina zenbait ikertzailek Homo hap.i.enh espeziearen barnean
sartu dute beste Homo ekectuh-ak baino askoz ere beranduago bizi izan zelarik.
Homo eneetuh

Ythode4ieni3.

Goi-Pleistozenoko beste Homo ekectu3 moeta bat da.
bere bolumen zerebrala 1280 cm 3 -takoa da, baina bere buruhezur garaiera, ttikiagoa.
Aurpegiak arku albeolar prognato bat eratzeko joera
dauka, eta azpi-espezie honen garrantzi filogenetikoa gaur
eguneko Afrika-ko populazioen asaba zahar probable bat
izatean datza.
Homo hapienh hapienh.

Lehen, Ameriketako eta Europako antropologoek Homo hap.Lenh
hapienh "Cro-magnon"-go gizakia soilik zela uste zuten, baina
gero ikusi denez, hau ez zen egia, Goi-Pleistozenoan bizi izan
zen giza moeta bakarra ez baitzen.
Goi-Pleistozenoko Homo hap.i,euh hap.<:enh-en fosile barietate
lokal gehiago aurkitu da: Gremaldi eta Chancelade, Frantzian;
Brm eta Predmost, Txekoslobakian;"Bokop" tipoa, Afrikan; oraingo australoideen "Wadjak" asaba; Asia-ko Hegoekialdean Chou-Kou-Tien-go goi leizezuloko gizakia, etab.
Hemendik aurrera gizaki modernoari Homo hap-Lenh ucpien
deituko diogu.
Homo hap.i.enh

r34".en-en morfologia.

Gaur eguneko Homo hap.Cenh hap.i.enh-engana iristeko
eman diren aldaketa garrantzizkoenak, buruhezurrari eta
zerebroari dagozkie.

Zerebroa kultura sortzeko ahalmenaren erantzule
denez gero, bere bilakaeraren bidez Behe-Paleolitikoko
kultura pobrea aberastu zen, hain zuzen ere, gizaki modernoa azaltzen den garaian.
Homo utpLen4

p.clen-ek dituen ezaugarri batzu,hauk
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lirateke:
- Buruhezur esferikoa, bere ahalmena 1000-2000 cm3
artekoa izanik.
- Zerebroaren azal kortikal konplexua.
- Aurpegia eta matrailezurra aintzinakoak baino
ttikiagoak ditu.
- Kokots irtena.
- Zerebroaren lobulu frontalak handitzen joan diren
arauera, kopeta garaiagotu egin da.
- Arku supraorbitaleak desagertzen dira.
- Mastekatzeak garrantzia galdu duenez, haginak
ttikiagotu zaizkio.
- Buruhezurraren zabaltzeak, kondilo maxilarrak,
bata bestetik urrundu ditu, eta mihia higitzeko
ahalmen handiagoak dituenez, "gizaki berritsu"
bat sortu da.
- Zangoetako hezur luzeek eta erradioak bere makurdura galtzen dute.
- Humeroa aurreko gizakiek baino luzeagoa eta delikatuagoa du.
Homo 6aptien6 4ap.i.en6-en erlazio filogenetikoak.

Seguraski bere sorrera ez zen puntu geografiko berezi
batetan gertatu. Nahiz eta zenbait ikertzailek gizaki
modernoa "Neanderthal" gizamoetatik zuzenki datorrela esan,
gaur egun teoria honek ez du balio handirik, zeren eta
gizaki modernoa mundu guztian hedaturik dagoen bitartean,
isladapen geografikoa eta selekzio naturalaren eraginez
sortutako Homo bap.i.en4 neandentha.ten4L4, Europan soilik
hedaturik baitzegoen; eta ez dago inolako frogarik Homo
6apien6 neandextha.tena Homo 4apien4 4ap4;en4 bihurtu
ondoren, mundu guztia, Europa-tik hasita, kolonizatu zuenik pentsatzeko.
Gaur egun onhartzen den teoria zera da: Homo 6ccp4;en4
neandeAthaten6L6, Laugarren Izoztearen lehen garai hotzean
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inguruneko kanpoko faktoreek jartzen zituzten baldintzei
hobeto moldaturik zegoenez gero, Europako giza espezie
nagusia —bakarra izan ez bazen— izan zen.
Baina, tenperatura epelduz batez ere, inguruneko
baldintzak zerbait moderatu zirenean, psikologikoki gehiago
bilakaturik zegoen Homo cp,i,en4 bapienb izakiak, Europa
kolonizatu zuen, seguraski azpi-espezie bien arteko lehiaketak Homo 3ap,i_en3 neandekthca_en4,‹:3 giza moeta suntsitzen
lagundu zuelarik.

Homo 3ap-i,en3 utp.Lenb-en kultura.

Erradiokarbonoaz
ateratako datoak
(J.C. aurretik)

Kulturak

15.000-6.000

Magdaleniensea

18.000-15.000

Solutrensea

22.000-18.000

Gravetiensea

28.500-22.000

Aurifiaciensea

32.000-28.500

Chatelperroniensea

Behe- eta Erdi-Paleolitikoko esku-haizkora eta
laska teknologia Goi-Paleolitikoko ganibet-horri --piramide formako nukleo batetatik ateratzen zen laska hestu
eta luze bat da— eta adar teknologia ordezkatu zuen.
Esku-haizkorak desagertu ziren, erreno adar harpoiak
harmarik garrantzizkoenetariko bat bihurtuz.Honekin batera
ganibet-horrien espezializapen handi bat bilakatu zen.
Homo 4ap4'..en3 baptienb agertu zenean, Kristo aurreko
25000. urtean gutti gorabehera, Asia-ko Hegomendebaldean
eta Europan Goi-Paleolitikoko kultura hasten da.

Kultura honen lehen urratsak Irak-en, Afganistan-en,
Israel-en (Carmelo mendian) eta Ipar Afrikan eman ziren.
Mendebaldeko Europan aurkitutako haztarnategirik primi-

81

tiboenak Arcysur-Cure-koak, Jonne ibarrekoak (Frantzian)
dira; lehen aipatutako guztiak baino 2.000 urte beranduagokoak dira.
Aurrehistorialari askorentzat, datu guzti hauek
Goi-Paleolitikoko kultura Asia Tikian sortu zela eta Homo
aapAlews 6apien4-en migrazioen bidez, azkar Mendebaldera
zabaldu zela, esan nahi dute; dena dela, ez dago segurtasun
oso honetan.
Ameriketako koloniakuntza.
Pleistozenoa bukatu baino askoz ere lehenago, Homo
6ap.Len6 .sap,Cend-en hordek Behring itsasartea igaro zuten,
Mackenzie hibaiaren ibarretik behera jaitsiz. Guttinaka
Hegoruntz hedatu ziren orain dela 10.000 urte, Ameriketako
Hegoaldeko muturreraino heldu arte.
Geroztik Lur guztia gizakiaren etxe bihurtu da.
HOMINIDOEN TAXONOMIA.
Generoa

Espeziea

AubtAaiopithecws

A. aPticana4

Azpi-espeziea

A. Aobustus

Homo

* H.

hab41/1..s

H. ekecta4

H.

sajo2ens

H.

eitectu

vtectus

* H.

vtectus maunitanicus

* H.

vtectus pehinenei.4

* H.

vtectus

* H.

vtectus /thodes.Lenss

loen.sie

"Aurre-Neanderthalak"
H. sapLens neandekthatensLs
H.

6ap4lens saltm:ens
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Oharrak.
espezie posibletzat jo dugu.

*

Homo hab.U414

*

Nomo

ekectus pek,(Inensis-etik gaurko mongoloideak datozke.

*

Homo

ekectus

Homo

ekectus espeziearen barnean sartu ditugu, eta

eta

Homo

exectus

hhodeen,
Homo

ekectus khodes-ciens.(IS-etik gaurko arraza beltzak datozke.
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Gorila emea

Acitka.eapitheca3
kobu,stus

Au4tna.eopLt[lecu aLicanu3

Au3tnat.opLthecue
akicanws
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HOMO ERECTUS-en BURUBEZURRAK

Java-ko gizakia

Solo-ko gizakia

Rhodesia-ko gizakia

Bekoki
biribildua

Kokots
iheskorra
Pekin-eko gizakia

SS

Homo

Homo

ilectudenthaten3iA

neandentha.Pens

Neanderthal gizaki baten
buruhezur hautsia

Cro-Magnon-go gizakia
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OLDUVAI-KO TRESNAK ETA ESTRATUAK

Estrato V

Achelense berantiarreko aihotz eta esku-haizkora

Estrato IV

Estrato III
Achelense hasierako esu-haizkora

Estrato II

Chelense-ko esku-haiz ak:ora

Homo ekecto.6

Estrato I
10 I cm.

Au4tka/opithecu3 nobuatu4
Olduvai-ko mozgailu

//

(Zinjanthnopu)
Aubtna/opithecu3 a6k.i.canu4
(Homo habLei4?)
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GI ZA ARRAZAK
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GIZA ARRAZAK
Zer de arraza bat
- Arraza, herria, nezioa ete hizkuntza
- Arrezen karaktere bermizgarriak
- Arrazen mugaketa
- Antropologie ete Etnologia
- Arrazan purutasuna
- Arrezen desbeimlintesun intrintsekosk

Giza arrezen latorria eta formazioa
- Nonogenismoe ete poligenismo
-GGize arrezen formazioe
. Ingurune fisikoe ete erreZe
. Ingurune historikoe
. Berne-faktore ebolutiboak
Arrazen ireungitzearen keueek

Arrezen klaeifikaziosk
- linneo-ren klasifikazioa
- Blumenbach eta bere jerraitzeileek
- Heberlendt
- Beate klasifikezio kreneologikoek
- Topinard-en klesifikazioa
- Deniker-en klesifikezios
- Klesifikezio ingelesek
▪ Flawer
• Xuxley
- Klasifikezio italierre
-

Sergi

- Rank-en klesifikezioe
- Heddon-en arrazak
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- Schutz-en klesifikazioe
- Vallcis-em klesifikezioe
- von Eickstedt-en klasifikazioa
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Gizona klesifiketzerekoen, beste animaliek klesifiketzeko erebiltzen diren metodo berdinek ezin daitezke erabili, gizonaren kesuan
fektore gehiego sartzen baitire.
Gizonek taldeke bizi dire,"telde etnikoek" osotuz. Talde etniko
betek kulture, erlijio, hizkuntza

entzekoek dituen jende multzoe

biltzen du eta bertan arreze desberdinek ser daitezke.
Gizone klesifiketzeko zenbait puntu kontuten hertu beher ditugu:
1. Arraze, herrie, nezioe, le3nue kontzeptu desberdinek dire.
2. Humenitetea zenbait telde etnikoz osotuta dego. Talde heuk ez
dire gizonen karektere fisikoeten desberdintzen, beizik ete
erlijioan, kulturen, hizkuntzen... desberditzen dire.
3. Talde etniko heuk unitete sometologiko desberdinez foreetute
daude generalki.
4. Unitate sometologiko hauk arrazesk dira.
Arrazeren definizioa heu deteke:
Arreze gize telde bet de, besteengendik desberdina, entze fisiko
bertsuko indibiduoz formetuta, zeinek, heredentzieren bidez,beren
kerekteristika gorporal ete animikoek transmititzen beititu, Telde
heuk multzo kenpektuten edo elkarrengendik urrun deuden multzoten
egon daitezke.

ARRAZA; HERRIA; NAZIOA ete HIZKUNTZA

Orein erte erraze, herri'.; nezio, hizkuntza, zibilizazio kontzeptuek nehestu izen dire (eta oraindik nehesten dira).

Arraze kontzeptua guztiz antropologikoe deu herri kontzeptue, etnikoa; eta nezio kontzeptua, juridikoa.
Arraza kerekteristike gorporeleten oinherritzen da. Herri kontzeptue, hizkuntze ete ohiture berdineten; ete nezio kontzeptua, lege ete
botere berdineten.
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Honele, ezin dezekegu breton srrezez, frentses errezez, erreze arioz edo latinoz hitz egin, beizik ete breton herriez, frentses nezioez,
hizkuntze erioez ete zibilizazio latinoez.
Nehiz ete erraze kontzeptuz hizkuntzetik, nezionelitetetik, erligiotik... ete eberretik bereiztu, berbe heuek errezerekin zuzenki zerikusirik eduki ez erren zeherki be dute.
Arreze bat definitzerekoen, kerektere fisikoen ondoen, nahiz ete
bigerren meile beteten, fektore kulturalek, linguistikoek, erligtosoak...
kontuten ere hertu beher ditugu.

ARRAZEN KARAKTERE BEREIZGARRIAK

Arraze bet liereizteko erebiltzen diren kerektere gerrentzitsuenek
heuk dire:
- Sereiere:
Generalki, 1,70 m-tattk goragoko gereierekoek eltuek kontsideretzen dire.
1,60 m-tatik beheregokoek, bexuek.
1,65 m-teko gereiere gizoneren betezbestekotzet hertue
izen de.
- Begiek: kontuten hertzen dene zera de:
forma
koloree
- Ileet

koloree
kelitetee
luzere
ugeritesune
- Lerrue:
koloree
Generalki, larruaren koloree, begien ete ileeren kolareekin konbinetzen de.
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- Burue:
prognetiamoe
eurpegie
ortognetismoe

buruhezurre;

dolikozefeloa: 58-75 (luze ete heatue)

indize zefelikoaren ereuere:

brakizefeloe: 80-98 (motz ete zabale)
mesozefeloa: 75-80

- Beste zenbeit karektere
odol-taldeek

ARRAZEN MUGAKETA
Ez de nahikoa giza talde betek eurreen eipatuteko karektere bet edo
bi edukitzea "erreze" izena jerri ehal izeteko. Hau de, errezak diferentzietzeko ete klesifiketzeko zenbait karektere kontuten hartu behar
dire.
Askotan, puntu heu kontuten ez hartzeagettk errore handiak egin
izen dire.
Klazifikezio bnt egiterekoen, hesiere beteten, oztopo bet izen
deiteke nezio batean erreze bat beino gehiego izetee, edo arreze berdin bet zenbait nazioten agertzee.
Heu konpontzeko nazio bekoitzeko indibiduoak behatzen dire; ete
lortzen diren detuekin koadroek edo taulek egiten dire. Taule heuekin
nezio bekoitzeko mepe entropolodko bat egiten de, bertan erreze desberdinen distribuzioa eginez.
Heu egin ondoren, zenbait kesuten nezio batzuten arreze beker bet
degoela ikus dezekegu.

ANTROPOLOGIA ETA ETNOLOGIA
Arraze kontzeptue guztiz fisikoe de, eta solik entropologiari
degokio errezen klesifikezioe egitea. Beine erreze kontzeptue eta
"espezie zoologtko" kontzeptun ez dire guztiz berdinak; erreze kontzeptuen beste meile betetako fenomenoek hertzen dira kontuten: psikologhkoe
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ete kulturale, hau de, etnologikoe.
Etnologie ez ditu errezek eztertzen, herriak baizik; ete herri de
desberdinen erteko konexioek.
Ondorio bezala, arrazen klesifikazioe egiterekoan, Antropologieri
gehien leguntzen dion zientzia Etnologie da.

ARRAZEN PURUTASUNA

Oso zaila de gaur egun erreze pururik degoen ele ez ikustee. Honetez esen dezekegun gauze bakerre hnu da, zenbait herrik (endamenesek,
Ceylen-go "vedda"-k, australiar primitibosk, eskimelekk...) nshestu
gebe ireuten duele. Heuetez aperte, Eurreen ez dele erraze pururik existitzen esen dezekegu.
Eugenio Pitterd-ek dioenez, arraze beten purutesun gredue isolepen geografikoeren ondorloa de.
Beina arrezaren purutesume mententzearen kausek beste betzu izen
deitezke: pobrezie, erligioe, ohiture zeherren kontserbezioe, ete ebar.
Nahiz ete Lurreen arreze pururik ez geretu, zenbeit erraze negusi
bezale hertzen dira,

ARRAZEN DESBEROINTASUN INTRINTSEKOAK

Jorn den mendeen , Gobineru-k goimaileko ete behemeileko arrezen
existentzie defendetzen zuen. Goimeilrkoak erraze puruek ziren eta
behemeilakoek mestizejeak.
Gobineeu-k zera zioen:
" Gizon guztiek belore berdineko "instrumentu intelektuakek"
bedituzte, zergatik emerikeko indioek ez dute izen eurrerepen
teknikorik, frentsesek ete ingelesek bezela?"
Baina garei herten aeeindik ez zegoen oso argi errezo kontzeptue.
Horregatik, errore horretan oinherrituz, meile desberdineko errazek
dabdele efirmetu aljel izan zuen.
Geur egun errazen berdintasune dogme bet da.
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2IZA = ARRAZEN JATORRIA ETA FORMAZIOA

MONOGENISMOA ETA POLIGENISMA

Arrezen jetorriari buruz bi teorie nagusi daude:
Teorie monogenisteren areuere: erreze guztiek enbor berdinetik datoz
eta beren erteko diterentziek ingurunearen ete eboluzioeren eregineren ondorioek dire.
Teorie poligenisteren erauere: hesiera betetetik Humenitetee multiplea
izan da, jetarri desberdinak izan ditu,
ete denbora eta ingurunee ez dire nahikoek errazen erteko desberdintasunak
azaltzeko.
De Duetrefeges monogenismoa defendetzen zubln lehena izen zen.
Abessiz, aldiz, poligenismoe zientifikoki defendatu zuhn lehene
izen zen. Lamark-, Darwin-, ete Heechel-ek azken teorie heu defendatu
zuten.
Boech-ek monogenismo defendatzeko poligenismoe defendetzeko baino
errazoi gehiego ikusten du:
- erraza desberdinen arteko fekunditatea
- jatorria multiplee balitz, arrazek karaktere espezifikoak, bes4
teengendik besberdinek, izengo lituzkete.
Gaur egun, erezo honek interes entropologikoe galdu du, baina esan
beherre dago monogenismoe gehien enhertue dagoen teorie dele.

GIZA ARRAZEN FORMAZIOA

Neenderthel arrezetik geur egunerarte gize espeziearen formezio
prozesu luze bet egon da. Prozesu hau oso luzee izan de, zern ete
eregine duten faktoreek ez bnitute bet beteen ektuetzen baizik eta
estiro-astiro. Antropologie prehistarikoak hau edierazten digu,Neolitikotik Europeko arrazek asko konplikatzen dira. Horrele, gaur egun Europen
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existitzen diren errezek ez dute diferentzia handirik Brontze-Heroen
zeuden arrazekin. Beste lekutan, hale nale Ozeanien ete betez ere Ameriken, errazek Maro Modernoen eldekete handi bet pelretu dute.
Orein, giza arrezen formazioen eregin izen duten fektoreek ikusiko
ditugu.t.
—
Lurrean bizi diren izeki guztiek beren

existentziagetik

bi borroka

deramatzete: bate, inguruko natureri edaptazio biologikareko borroke;
bestee, inguratzen dituzten enimeliekin duten borroka. Bigerren borroke
heu eurrere eramateko, zenbeit enimeliek teldeek formatzen ditu ete k
hau da prezeski gizoneren berezitesun garrantzitsuena. Honele, gizoneren kesuan existentzieren eldeko borroke ez de bekarke gertetzen, baizik
ete teldeke ete errazialki. Hometan, instintoe ezezik,

espirituelitatee

ete ahalmen enimikoek perts bertzen dute; guztiau animelien aurrean gizonek izan duen ehultesuneren osegei bet izen de.
Giza errazen formazioen perte hertu duten fektoreen erteen hiru
moete bereiz ditzekegu :
1. kenpoko fektore ebolutiboak :
. geogrefikaek inguruneari degozkionek
. historikoek beren kideekin dituzten harremenei dagozkienek
(nehasketak,e mestiziek)
2. berneko fektore ebolutiboak :
. selekzio genetikoa ete heredentzia

INGURUNE FISIKOA ETA ARRAZA

Lehen maileko fektoreek klima ete zolue dira; ete bigarren mailekoek flora eta fauna, zeran bi hauek besteegandik dependitzen

baltute.

Ingurune geografikoak, beroak, hezetesuna, altuerek, itses ondoan
egoteek, floretik ete feunatik eliketzeek, eragin handie ukan dute
arrazen formazioan ete diferentziazioen. Hale ere, ingurune fisikoa ez
da errazen berezitesunen eregile bakarre.
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Asko eztabaidetu de errazen formazioan ingurunee fisdkoek izen
duen eragine.
- Taine ete Buckle-ren ereuere, gizonen erteko desberdintasune guztiek
ingurune fisikoaren tlidez explike deitethe (Antropogeogrefie: Retzel).
- Gobineeu-k inguruneeren eregine ez du anhartzen, edo bigerren maile
batetara baztertzen 414du.
teoria : desberdintasun guztiek erraza bereen deutze (goimaileko eta behemaileko errazak).
- Beste joere bat:
ez da ingurune fisikoaren eragine ukatzen, beine erdiske onhertzen de.
Arrezen formazioaren unea pesa ondoren, mestizeie ete heredentzie
izmn dira eragin gehiena ukan duten fektoreek. Nahasketan, elementu
berriek eretzen dira; eta heredentziek transmititzen ete mantentzen
ditu.

INGURUNE HISTORIKOA
Ingurune histordkoek arrezen ete herrieb mugimendua deker berarekin,
ete ondorioz mestizeie. Mugimendu hauek forme desberdinek dituzte:
ndgrezios, konkiste, kolonizezio ete emigrezdoe.
migrazioe : giza teldeen desplazamendue, zeintzuk oraindik leku fixau
ete definitiborik ez beitute.
Migrezioek garrantzi handie deuke Humeniteteeren une primitiboeten.
Zeintzu izen daitezke gize teldeen migrezioaren keusek?
- fenomenu fisikoei dagozkienak : glezierren hedepene*, uholdeak,
lehorteek, eta ebar.
- zenbait lurreldeen ebenteilak beste batzuren aurreen
- bide berrien eurkikuntzek
- Humenitetearen eldaketeren beherre; bizitze errezego beten
itxeropene...
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Gize talde bet lurralde berri betetere doeneen, berten bizi den e
arrazarekin nehastu egiten da, orduen kerektere berri betzu agertzen
dire. Beine leku eperteten bizi diren arrezek puruak kontserbetzen dire.
Zenbeit kesuten geuze berdine gertetzen de behemeileko kleseekin,
hau de, klese heuk beren kondizogetik ez dire nehesten ete puruek
tentzen dire.

men-

*

Une prehistorikoa peem ondoren, migrazio forme berezi bat egertzen
de: inbesioak . Inbaaio beten ondorior, inbasoreek lurrelde beteten
gelditzen dira, ete berteko biztanleekin nehasten.
konkistek : herri beten entsie politikoeren keusaz gertatzen dira.
kolonizezioek : entsie ekonomikoaren keusez gertetzen dira.
emigrezioek : populezioeren soberekineren keusez.

Leburtuz :
Migrezio masifiketuak une primitiboeten gerrantzl hendia ukan zuen.
Berak ekerri zubn mestizeieren ondorioa arreze berrien formezioe ete
berietetee dugu.
Ondoren etorri ziren beste migrezio formak (konkiste, kolonizazioe,
ete emigrezioe) ez zuten eldekate hendirik sortu beste arrezen gain.
Arrazddek hauk dire: inbesoreen kopuru ttikie, eta beren berne-konstituzio heterogenoa.

BARNE•1 -FAKTORE EBOLUTIBOAK
Arreze guztiek bizitzeren eurreen ez dituzte beldintze fisiko
ete enetomiko berdinek agertzen .
Oesberdintesun heuk heredentzisren bidez trensmititzen dire ete
arrazetan gertetzen den eboluzioan direktuki eregiten dute. Berezitesun heuek zenbeit erraza iraungitzere eraman dute; beste batzuk, eldiz,
kondizio hohebgroten jerri dituzte.

98

ARRAZIN IRAUNGITZEAREN KAUSAK

Keusek esko dire,beine bi dire gerrentziteuenek betez er•:
I. meile entropologikokoak:
erreze betek beste bet absorbetzea.Kesu horreten arraza •z da
desegertzen errestorik utz1,gebe,bereek diren zenbeit kerekt•r•
arraza ebsarbetzeilere transmititzen dira. Hele ere,desegertu •
egiten de telde diferentzietu bezale.
ingurune fisikoek eragin de,lurralde berezi beteten biziezina,
Kasu honeten,generelki,errezek ez du ezternarik uzten.
2. maile sozielekoek:
— erreze bekoitzek berezkoak dituen akets,bizioek,...
— indartsueneren legee: herri betek beste bet suntsitzen du•neen,
berarekin nehastu beherreen.
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ARRAZEN KLASIFIKAZIOAK

LINNEO-ren klesifikazioa :(I.735)
homo generoa hiru espezieten benatu zuen:
I- Homo monstruosus: erreldoiek,enanoek,ete kretinoek
2- Homo ferus : basetiek deitutakoek
3- Homo sapiens : gizon normala ete zibilizatua
A. Homo diurnus:
e„ amerrikerre(homo amerikanus) gorrixka, hireti, eta tenteek,
Ile beltze, leune, ete ledise.Sizergebee. Temeti,kontent eta
libre, Ohituren areuere gobernetzen de.
b. europarra ( homo eurepaeus ) : zuria eta krudele. Ilea horaila
eta onduletua.Begiak urdinak. Arina, konstentea ete asmemen
hendikoe. Legeen bidez gobernatzen da. Jantzi hestuekin janzten
da.
c. asierre ( homo asieticus ) : gizon horiska, melenkomietsu, /le
belze, begi ilunek. Pentsakorre, operoalf bekeiztie, Ideien eta
erttzien bidez gobernatzen de. Jentzi zabelek janaten ditu.
d. efrikerre ( homo afer ) gizon beltze, petaedetsu, elferre.
Ile oso beltze ete kizkurre. Sudur zepala, lerru fina, eapein
lodiek. Axolagebee, sufritue, meltzurre. Gorputza olioz igurtzen
du. Tireniaren bidez gobernetzen de.
Linneo-aren klaaifikezioa lehenik lurreldean oinharritzen da; gero , karektere fisikoetan ( lerruaren kolorea, begieme, ilearene, sudurreren eitea, ete abar) ete ondoren, keraktere espiritueleten, jenzkeren
ete gobernu formen.
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ARRAZEN KLASIFIKAZIOAK

LINNEO-ren klesiftkezioe :(I.735)
Homo generoe hiru espezietan benetu zuen:
I- Homo monstruosus: erraldoiak,enanoak,eta kretinoek
2- Homo ferus s basetiek deitutakoak
3- Homo sapiens : gizon normala ete zibilizatue
A. Homo diurnus:
a. amerrikarre(homo emerikenus) c gorrixka, hirati, eta tenteek.
Ile beltze, leune, eta ledee.Bizergebea. Temati,kontent ete
libre, Ohituren arauera gobernetzen de,
b. europerre ( homo eurepaeus ) : zuria eta krudele. Ilee horaile
eta ondulatun.Begiek urdinak. Arine, konstentee eta esmamen
handikoa. Legeen bidez gobernatzen de. Jentzi hestuekin jenzten
de,
e. esierre ( homo esieticus ) : gizon horiske, malenkomietsu. Ile
belza, begi ilunek. Pentsakorra, operoe¥ bekeiztia, Ideien eta
erttzien bidez gobernatzen de. Jentzi zebelak jenaten ditu.
d. afrikerra ( homo efer ) : gizon beltze, petaadatsu, alferra.
Ila oso beltza ete kizkurra, Sudur zepale, lerru fine, eapein
lodiak. Axolagabea, sufritue, maltzurre. Gorputza olioz igurtzen
du. Tiranieren bidez gobernetzen de.
Linneo-eren klasifikazioa lehenik lurraldeen oinharritzen de; gero , karektere fisikoetan ( lerruaren koloree, begiene, ileerena, sudurreren eitee, ete abar) ete ondoren, kerektere espiritualeten, janzkeren
ete gobernu foreen.
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BLUMENBACH ete bere jarreitzeileek
klesifikezioe egiteko buruhezurreren forme erabili zubn lehene
izen zen. Bost erreze negusi bereizten ditu:
— kaukesierre edo europarre
— mongolierre
— etiopierre
emerikarra
malesierre

HABERLANDT:
I. kaukasierre edo mediterreniarre mediterrenioeren inguruen bizi
direnek: Asie ete Afrikeko semitak, Afrikako Kamitek, ete EuroPeK0,
Asieko eta Indostan—go indoeuroparrek.
Hiru subarraza daude:
1. meridionale: beltzerena, ile baltze, begi ilunek, eurpegi fina,
liraine ete garaiera erregukarra duena.
2. nordikoe : lerru ergie, begi urdinek, buruhezur luzee, ile horeble, bizar ugaria, gereie.
3. orientele : brakizefaloe, the ete begi ilunak.
Keukasiar arreze Lurrean dagoen errazarik ugeriene de.
II. moneolietre :
1. egiezko mongolierre: hiperbrakizefeloe, meseilalbo zebel ete
tuak, begiek zirrikitu gisekoek, ile zurrun ete beltza, bizar
gutti.
2. turkierre okzipuzioe leune, buruhezurre eltue ete sudurra
irtena.
Asieren zentruen ete Siberien.
3. mantxurierre : mesozefaloa ete buruhazur bexue; mongolierren
karaktere generalek.
Txineko ipareildeen.
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4.txinaterre : dolikozefeloe, eurpegi zebela, ile zurrun ete beltza,
Txineterrek, koreaterrek ete jeponierrak.
5. malesierrak : ile beltz ete zurrune, bizer ete ile eskaxe,
brekizefeloa ete prognatoe, ete lerru horie.
Jevap, Meduren, Celebes-ko hegoaldean, Sumatren, Sorneon, Malacan ete Filipineten.
Arreza mongolierre kaukasierraren atzeen dego koperuz.
III, australasikoa Madegesker-tik Pescue Irlereino.
1. indonesierre larru arree, ile luzea, beltze eta betzuten ondulatua; subdolikozefaloe.
Malesier irleten; Indotxinen, Indosten-go zentruen.
2. polinesierre : larru irrea, ile beltze ete ondulatue, ile eakexe,
dolikoaefeloa.
Polinesien ete Mikronesien.
IV. pepu-melenesierre : lerru iluna, ile kirimilatue, bizer ete ile ugarie; buruhezur dolikozefeloa ste altue, aurpegi prognatoe eta geralere eldekarra.
Melanesian, Gien, Ginen Berrien ete Mikronesien.
V. australe : larru iluns, ile kirimiletua, bizer eta ile ugaria, buruhezur hestua, eurpegi prognetoe, sudur berneratue ete gereiere bexua.
Austrelien.
VI, drabidikoe : lerru beltze; ile beltze, onduletue eta ugaria; bizar
eskaxe; dolikozefeloa; gareiere baxue.
Indiako Dekan-en,
VII. afrikar grimitiboak
1. pigmeo zentralak: larru horiske, ile kizkurra ete gereiera baxue
( 1,30 - 1,50 metrotekoe )
2. boskimenoak eta hotentoteak : larru horiska ilune, ile oso kiskurre eta eskaxe; p prognatoak ete dolikozefalikoek. emekumeek
esteetopigie dute.
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VIII. arreze beltze : larru beltze, begiek ere oso beltzak, ile kizkurra,
bizarre eskexe, dolikozefeloe, eurpegie oso prognetoe, gereiere
erregular edo eltue.
Sehere ete Keleheri besemortuen erteen.
IX. emerikarre : lerru arrea, ile zurrun ete beltza, burueren forme
hiperbrekizefelietik dolikozefelieraino doe, Budurre irtene ete
krekoa, gareiere generalki eltee.
X. arreza polerre :
1. eskimelee : lerru ilune, erree; begi arreek ete beltzek; ile leuna, luzee ete beltza; sudurra ttikie eta hestua; bexuak. Mongc4
liarren antze dute.
Groenlendietik Asieko iparmendebaldereinoko lurreldeeten.
2. paleoesierra : lerru beltzerane, ile zurrun ete beltze, bizer
gutti, begiek zirrikitu gisekoek.
Bering itsesinguruko lurraldeten.

BESTE KLASIFIKAZIO KRANEOLOGIKOAK :
1. soslei zuzena ete buruhezur luzea, eda ortogneto dolikozefeloak.
2. soslai irtene ete buruhezur luzee, edo progneto dallkozefeloek.
3. soalei zuzene ete buruhezur zabele, edo ortognato brekizefeloak.
4. soslei irtene eta buruhezur zebele, edo progneto brakizefaloak.
5. soslei zuzene ete buruhezur erregulerre, edo ortogneto mesozefeloak.
6. soslei irtene ete buruhezur erregularre, edo progneto mesozefeloak.

TOPINARD —en klasifikezioe : (1885

4.

Hiru erraze nagusi (zurie, horia, eta beltze) eta 19 suberraze.

DENIKER—en klesifikezioe : (1889)
Keraktere fisikoeten oinherrituta 13 errEze ete 30 subrrreza
bereizten ditu.
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KLASIFIKAZIO INGELESAK *
FLOWER :
1. etioeierre edo negroidee
. afriker tipikoek
. hotentoteek ete boskimanoek
. melenesioek
. beltxak (negritoek)
2, mongoliarro
. eskimaleek
. egiazko mangolierrek
. melasierrek
. polinesionN
. emerikarrak
3. kaukesierrek

HUXLEY : elementu sometologikoeten oinherrtlituz bost erreza negusi bereizten ditu :
1. eustraloidee : dolikozefeloa, lerru ete begi beltzak, ile beltze,
susdur zPpela, prognatismo hendin.
Austrelier primitiboak.
2. negroidee : dolikozefeloe, lerru eta begi ilunek, kopete biribile,
ile beltze eta kizkurra, sudurre zepeln ete eabele, ezpein lodiek.
Aftikeko beltzek.
3. xentokraidea : lerru zuria, geraie, begi urdinek, ile leune, buruhazurre dolikozefeloe edo brekizefeloe.
Europen.
4. mongolierre : bexuek, lerru hori iluna, ile beltze,e‘e zurrune ete
letze,; begi beltzek; brakizefeloek eta dolikozefeloak; sudur ttikie
ete zepale.
Asien.
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S. melenokroidee : beltznrane, ile onduletu ete beltza, begi beltzek.
Europeko mendebaldeen ete hegoaldeen, Asie Tikien, Sirien, Arebien,
Iran-en, Indosten-en.

KLASIFIKAZIO ITALIARRA :
SERGI : bost genero bereizten ditu. Haueteriko bi ireungitu dira :
. peleentropo (Heidelberg, Neenderthel, Krapina)
. arkeentropo (Panse-ko ezternak)
. notentropo Afriken du jetorrie :Afrikeko beltzek, drebidak, polinesierrek, australiarrek, erraze enenoak .
. heantropoe edo Ekialdeko gizone : Siamderrak, Melasierrek, deponlerrac, Tibeterrek, frentsesek, iteliarrek, ete eber.
. hesperantropo edo Mendebeldeko gizone : Amerikeko arreze indigenoek.

RANKE-ren arrazak :
Arrazen jetorrien oinherritzen de. Bi arrnza primitibo negusi bereizten ditu :
• euedzefeloe edo euritzefeloe fzerebro hendie ete buruhezur zebele):
gorputz zebele ete luzea; gorputzedera ihotzek .
Europerrek, Asierrnk, Iper Afrikerrek ete Amerikarrek.
• estentzefeloe edo estenozefeloa : zerebro ttikia ete buruhezur hestue. Gorputze hestue ete mahea; gorputzederrak luzea. Azala ilune.
Hego Asierrek, Austrellerrak, Afrikerrek.

Heddon-en arrezek :
Karektere fisikoeten oinherritzen da. Hiru telde egiten ditu :
- ULOTRIKOAK ertiletsuek) :
. ezel ilunekoek, meso- edo subbrekizefeloak, pigmeoak.
Biltkek

t

endemenesek, Semeng, eetek, tepiroak.
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lerru horiskekoek, mesozefeloek ete pigmeoak.
negriloek.
. bxuek, lerru horiskekoek, dolikozefeloek.
Soskimenoek ete hotentoteek,
• bexuak edo geralek, lerru ilunekoek. dolikozefeloek.
Beltzek, Bentuek, Pepuek, Melenesterrek.
ZIMOTRIKOAK (ile ondulatue)
1. dolikozefeloek - larru ilune : veddak, hegoIndiekoak, drebidek,
kemitek, eustreliamek.
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- tertekoek : indonesioek, polinesioek, paleoemerikerrek„
- eaal zuria, ile beltze: semitek, mediterreneeterrek, euroefrikerrak.

2, mesozefeloak

- zuria, ile iluna,: pireneikoek.
- zuria fine, ile horeile: nordikoek.
- beltzerena, ile beltze : einoak.

3. brekizefeloek : elpinoek
LEIOTRIKOAK ( ile leune)
1. brekizefeloek : turkiarrek, mongolierrek, neoemerikarrak, ipermendebeleko indioak.
2. mesozefeloek : paleoesierrek.
3, dolikozefelíbk: eskimeleek, ipar emeriketeko indioek.

SCHUTZ-en kasifikezioe :
I. ARRAZA ZAHARRAK
L. peleoesierre : ipar asieko herri ez mongolikoak: ainoak betez ere
2. etiopierre : dolikozefeloe, lerru beltzerene, ile beltz eta kuzkur: iper Afriken: nubioek...
3. pigmierre : Afrikeko pigmeoak, hego Afrikako boskimenoek, Ceylengo vedde-k, endemenesek...eta ebar.
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II. ARRAZA NAGUSIAK
lerru ergiko errezen multzoe edo europeoasier okzidentele
Nordikoe, Alpinoa, Mediterrenierre.
2. esietikopolinesier errezen multzoe
Vongoliko, Maleyopolinesiarra.
3, negroide arrezen multzoe
Afrikeko beltzek; herri drebidak; indonesieko ete Ozeenieko beltzek, papuak; Austreliarrek ete tesmenioak.
4. erreze Amerikerren multzoe
III. ARRAZA MESTIZUK
1. iper Asiako eta Europeko iparrekieldeko finougrie erreze
(finougri erreze mongol arrezeren eta peleossiatiko errazen
arteko nahasketeren ondorioe)
2. bereber erreze.

VALLOIS-en kkesifikezioe : 1951
27 arreza onhartzen ditu, leu taldeten benetutek.
1. arreze primitiboek : Veddek ete Australiarre.
2. erreze beltzek : larru ilune, ile kuzkurre, sudur zabele..
Etiopierrek, Melano-efrikerre, beltxer...
3. erreze zuriek : lerru ergie l edo beltzereme, sudur hestue; 10
erreza daude: Nordikoe, Wediterrenearre, indoeefgenerre....
4. erraza horiek : lerru horie, ile leunn, zortzi arreze dire:
Sierierre, Mongole, Amerikerre, eskimeleek...

VON EICKSTEDT-en klasifike7ioe
G. Pithecenthropus ( ireungia)
F. Hominidoe

E. Homo Neenderthalensis
G. Homo

E. Homo Sapiens

1 07

ZURIAK
lekua

Arreze
1. Orientalidoe

semiterre

Arebie, Mesopotemie, Iren, Syrie,

2. Indidoe

indierre

Afgenisten, Belutxisten, Indie

3. Mediterranidoe mediterreniarra Iper Afrike, Espainie, Frentzie(Mieoe$ "
4. Alpinoe

elpine

5. Dinerikoe

dinerikoa

Belkenier.genintsula

6. Armenidoe

armenikoe

Armenia, Asie Tikie, Keukesia

7. Turenidoe

turko-terterier Turkesten, Pawir

8. Nordikoa

nordikoa

10. Polinesidoa

polipesierrek Polynesia

11. Veddidoe

veddek

Ceylen

12. Ainuidoe

einoak

Hondo (japonia)

BELTZAK
13. Etiopidoa

gailek, somelierrek Abisinie, somelie

14. Nilotidoe

beltzek

Nilo zurie

15. Bentuidoe

bentuek

Ertefrike

16. Sudenidoe

sudenierre

Sudensokzidentele, Nigerie
Oihan ekuetorier

18. Indomelenidoe

drabidek

Indie meridionale

19. Melenesidoe

pepuek

Ginee Berrie

20. Paleomelenesidoe meledesierrel Melanesia
Afrike, Insulindie

21. Pigmidoe

pigmeeet

22. Austrelidoe

austreliarrek Austrelie

HORIAK
MMMMM .11111MB

23. Sibiridoe
24. Tungidoe

-

1\

\\

Seezie, Dinemarke, iper Alemenia

9. Europtdo Orientale eslebiarre Errusi, errusi zurie, Polonia

17. Peleonegreidee

\

Frantzie, Alpeek, hego Alemenia

Siberia

mongotiek,burietak Mentxurien, Mongolie

I\

ti.

P.
044%
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25. Sinidoe

txinoek

26. Paleomongolikoe

Txine
Seponia, Tibet

27. Silbidae

siux, elgonkinoek Ipar Amerika

28. Pazifidoe

pezifikoko leinuek

29, Vergidoe

kelifornier indioak Kelifornie

30. Zentralidoa

eztekek, meiek...

Mexiko, Ertemerika

81. AndiAlloe

inke teldeek

Peru, Ekuador, Kolonbia

32. Bresilidon

keribeterre,aruekoek Orinoko, Amezonak

33. Legidoe

---

34. Penpidoe

pategonierrek

Penpe, Petegonie

Sueren herrieldea

35. Eskimidoe

eskimeleek

Iper Amerike

36. Khoisenidoe

boskimanoek, hotentoteek Hego Afrike

109

7-A RI-p,R.«

LMNEK

hes4 ko

e0"
šu 10/4
Wriet`1‘14

%\,P4111‘

► it► rtIA •

vito4A-

•(1,'Cv

0*"
DOJNK

O

Çf'
ruR

KOA

Ts rk,A
PAL Atiti icA

`'"

113

POPULAZ IOEN BIODINAMI•A

114

AURKIBIDEA

- 1. Zer da populazioa?
2. Giza Populazioa. Bariabilitatea.
3. Bariabilitatearen arrazoiak
4. Isolamendu bireorkorraren garrantzia.
5. Ropulazioetako paranetroak.
6. Populazioen biodinaxikarl buruz lantxo bat.
a. Zeberio herria
b. Ezkontaeuna
1. Indizeak
2. Dekadaz-dekada ileroko ezkontzen banaketa.
3. Adiaa ezkontzeko garaiax
4. Ezkontza neetak
5. Alarguxtza
6. Ondorioak
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1.

Antropologo batentz t populazio bat hauxe das Elkarren artean bireortzen

den indibiduo multzoa. Individuo multzo honek gene berezi batzuk ditu, eta
beste indibiduo multzo batek edo populazio batek beete gene berezi deeberdinak, hau honela izanik populazio bakoitzak informazio biologiko (genetiko) berezia du

2.

Baina berdinak al dira gizonek osotzen dituzten nopulazioak?„ Ez,

Giza-Pop ulazio artean bariabilitate biologiko bat delako. Hau da populazio guztiek beren artean berdintasunak dituzten eran desberdintasunak
ere bai.

3.

Zein da desberdintasun edo bariabilitate honen arrazoia?, ISOLAMENDU

BIRSOREORRA (erreproduktiboa), hots, populazio bateko gizon-emakumen artean
bireorketa ematen da, baina hortik kanpora ez, beste populazio bateko
gizon-emakumeekin ez da birsorketarik. Arrazoi honengatik ez da beste populazio batzuekin informazio genetiko genetikoren tiremanik eta isolatuta
dauden p opulazioak bere informazio genetikoa dute urteetan zehar eta
mutazioen bidez bakarrik aldat ,,en da.
Mundu guztiko populazioa panmiktikoa (denok denokin birsortzeko DOSibilitatea izan) balitz, ez litzateke bariabilitate fisikorik izango,
lazioa omogeneizatu eginngo zen eta
litzateke arraza desberdinik izango.

Tiomo Sapiens

eepeziaren barnean ez
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populazio berberakoak senar-emazteak. Koefiziente honekin kanpoko zer
aoorte genetiko izan den jakin dezakegu. Populazio bat bere ingurukoekin nahestu bada, oso endocemia gutzi izan dela esango dugu eta, alderantziz, beete populazioekin hareman gutri badu endogamia handia izango du,
Odolkidetasun koefizientea, Ehun ezkontzatatik zein porzentaiatan diren senideak senar-emazteak. Alelu azpirakorrak kanpora agertzen direlako eta fenotipoan ikueten direlako garrantzia du koefiziente honek.
Azken baten ropulazioen barabilitateak fenotipoan agertuko dlra.
Jaiotze, Ezkontasun eta ffilkortasun Koefizienteak Demografia aldetik
populazio baten aldaketa zein den jakiteko garrantzi handiko faktoreak
dira.
Jaiotzak heriotzak baino gehiago badira, populazio hori gehitzen
ari da, eta ostera cutritzen joanco dn heriotzak jaiotzak baino gehiago badire, etn berton ematen den bariabilitatea geroago eta garrantzi
gutriagokoo izango da munduko gizonen p ooulazio multzo osoa ikusirik.
Ardurp handikoa zeigu zenbatetan ezkontzen den jendea jakitea, zer
ikusi handia duelako jaiotzekin (zenbat eta ezkontza gehiago logikoki
jaiotza gehiago izango
TŠerte rarametro batzuk ere dirat zein den hileko jaiotzen banaketa,
edo ezkontzen edo heriotzen banaketa , zenbat urterekin ezkontzen diren
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ISOLAMENDU BIRSORKOR hau bi arrazoigatik ematen da populazioetans
a) Geografia arazoagatik: Esate baterako, ugarteetako lnopulazioa isolatua
da eta bertakoak bertakoekin birsortzen dira. Baita mendietako populazioek negualdian elurra dela ta arazo berbera dute.
b) Kultura arazoagatiks Dakigunez hizkuntzak, erlijioak, ohiturak eta
abar oztopo handiak izan dira populazioak beren artean nahasteko sarri
askotan. Gure kasua argi dago:jakina da euskaldunak milaka urteetan
gure artean birsortzen izan garena Gure hizkuntza eta kultura oztopo
handiak izan dira hona etorri direnentzat, eta oso gutxi, oraintsuarte
kanpotik etorri eta hemengo euskaldunekin nahastuak izan dira.

4.

ISOLAMENDU BIRSORKORRAREN garrantzia populazioaren informazio gene-

tikoa aldatu ezinean dago. Alegia, populaziotik kanporako geneek ez dutela sartzerik. Populazio honek orduan berak bere aldetik eboluzionatuko
du, beste populazioengandik aparte. Hau dela ta hementze bertan (populazio honetan) Homo sapiens-en bariazio berri bat sortuko da. Zer esanik
ez da, bariazio hau sor dadin milaka urteak pasatu behar dira.

5.

Populazioaren biodinamika ikerlantzeko parametro asko erabiltzen di-

ra; batzuk aipatuko dizkizuet:
Endogamia Koefizientea , Ehun ezkontzatatik zein p orzentaiatan diren
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perteonak, zenbatekin hil, zenbatekin lebenengo umea izan, zenbat uae
lau urte egin orduko hiltzen diren, zeintzuk diren heriotzen arrazoiak,
ezkontza endogamoetan ezkongaiak zenbat kiloaetro distanziara elkar
bizi izan dira et abar.
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6.— POFULA'ZIOEN BIODINAMIKARI BURUZ LANTX0 BAT,

Orain dela urtebete lan honi ekin niolP Zeberion. Lan honekin Zeberioko Fopulazioen Biodinamika ikastea izan dut xede„ Baina .,:arametro bat
soilik ukitu dut oraingoz : EZKONTASUNA. Endogumia, Odolkidetaruna
Jaiotzak, Hilkortasuna eta abar lantzeko asmotan nago.

Lan honetarako Zeberio arraoi askogatik aukeratu dut. Alde batetik
herria eta herriko2k ondo ezegutz(n ditut, nire amaren familia bertakoa
delako, eta Elizako eta Udal—etxeko artxiboak ikerlantzeko erraztasun
handia eman dit honek. Beste alde batetik Zeberio udal eta Parrokia bakarraren menpean dugo. Datoen bilketaren lana asko arintzen duelako garrantzizkoa da arrazoi hau. Baita nahiko errepresentatiboa konsidera dezakegu bailara hau Euskol Herriko mailan.

6. a. ZEBERIO HERRIA,

Zeberio, Bizkaiko bailera txiki bet dugu. Bilbotik 19 kilometrotarr
aurkitzrn da. Zoru aberatza, 1=e ederrak, erboledi ugariak (pinadiak
batez ere asken urteotan), erdizkako altura du (150 mtrotara surkitzen da
Udaletxea). Mendirik handienak Unt^etapiku (730m.) Mandoia (700 m) ,
Arrugaeta (690 m) ditu. Inarralde eta Sartaldetik Goi—Nerbioiko beilararekin, Sortaldetik Arratiarekin eta Hegoaldetik Orozkerekin mugtzen du.

1 20

zeberioko situazio geograf ikoa

ZEBERIOKO BAILARA

1-1
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Zeberion euskaraz hitz egiten da, Bizkaierazko euskalkian.

Industria gabeko herria da, baina edozein aodutan ga,teak Zeberion
bizi arren, Ugao. Arrankudiaga, Basauri eta inguruetako lantegietan dute lana. Beraz, Zeberlon, Euskal Herriko, beste toki batzuetan bezala
nekazaritza beher'ntz doa eta pinadiak ugaritzen, zoritxarrez.

I- 1-ean, ikue dezakegu non dagoen Zeberioko bailara Euskal Herri kontextu barruan.

6. b EZKONTASUNA

Lan hau egiteko ehun urtetako

(1870- 1969) ezkontzak ikertu ditut

eta denetara 1415 izan dira honela banatuta dekadetant
dekeulak

ezkontzak

ezk. endogaaoak

1870 - 79

130

63 ( % 48, 5)

1880 - 89

116

56 ( % 48, 3)

1890 - 99

130

43 ( % 33, 1)

1900 - 09

157

63 ( % 40, 1 )

1910 - 19

144

52 ( % 36, 1)

1920 - 29

138

57 ( % 41, 3)

1930 - 39

107

56 ( % 52, 3)

1940 - 49

197

99 ( % 50, 3)
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Zeberion euskaraz hitz egiten da, Bizkaierazko euskalkian.

Industria gabeko herria da, baina edozein modutan ga7teak Zeberion
bizi arren, Ugao. Arrankudiaga, Basauri eta inguruetako lantegletan dute lana. Beraz, Zeberion, Euskal Herriko, beste toki batzuetan bezala
nekazaritza beher-Jatz doa eta pinadiak ugaritzen, zoritxarrez.

I- 1-ean ikus dezakegu non dagoen Zeberioko bailara Euskal Herri kontextu barruan.

6. b EZKONTASUNA

Lan hau egiteko ehun urtetako (1870- 1969) ezkontzak ikertu ditut
eta denetara 1415 izan dira honela banatuta dekadetan:
dekalak

ezkontzak

ezk. endogamoak

1870 - 79

130

63 ( % 48, 5)

1880 - 89

116

56 ( % 48, 3)

1890 - 99

130

43 ( % 33, 1)

1900 - 09

157

63 ( % 40, 1)

1910 - 19

144

52 ( % 36, 1)

1920 - 29

138

57 ( % 41, 3)

1930 - 39

107

56 ( % 52, 3)

1940 — 49

197

99 ( ',', 50, 3)
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1950-59

172

75 ( % 43, 6)

1960-69

124

44 ( % 35, 5)

DENETARA

1415

608 ( 43 )

1415 ezkontza hauetatik, 608 (% 43) endogamoak dira, hau da senarra
eta emaztea biak Zeberiokoak.

Ezkontasuna Bonulazioen biodinamikan zer ikusiko handikoa da, batez
ere suposatzen duen geneen mugimenduagatik. Bai faktore biologikoek
eta bai gizarte faktoreek aldatzen dute herri bateko Ezkontasuna urteetan zehar. Faktore biologikoen arta n bai giza espezien ernalmenak,
bai elikera zein bestekoa den eta zer kalitatetakoa, populazioen osasuna, klima, abitat, arraza eta abar aurkitzen dira. Nolakoak diren
indibiduo arteko ezkontza erak ( monogRmia, poldcamia, poliandria,..),
ezkongaien addna, erlijioa, ohiturak, familiaren ekonomia eta abar
gizarte faktoreak dira.

6.b.1- INDIZEAK

Ezkontza indizea. hau da:
EI

'zkontza Euztiak x 1000

Bizilagun guztiak
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Kontutan hartu behar dugu " Bizilagun guztiak" adigaia hartzera ez
dugula EI zehatza izango eta arrazoia einplea dat "bizilagun guztiak"
adigaian, bai pertsona nagusiak eta bai umeak sartzen direla, eta bai
batzuek eta bai besteek ez dute birsortzeko adinik.

Zeberion aurkitu ditudan Ezkontza Itpdizeak hauek izan dira:

Urtea
1870

Indizeak
Ez zen zentso ofizialik

1880
1890
1900

7,30

1910

7,22

1920

8,04

1930

6,06

1940

9,00

1950

9,29

1960

7,99

Euskal-Herriko daturik ez dugu honelako daturik gonbaratzeko, baina gonbara ditzakegu Espainiako indizeekint
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Urteak

Zeberioko EI-k

Espainiako EI-k

1900

7,30

1910

7,22

7,02

1920

8,04

7,74

1930

6,06

7,64

1940

.9,00

7,29

1950

9,29

7,37

1960

7,99

7,79

Datu hauek I-2an grafikoki errepresentatuta agertzen dira. Zeberioko
indizeak urte batzuetatik beste batzuetara bariazio handia agartzen dute,
baina normaltzat hartu behar ditugu Zeberioko Ei-tan agertzen diren
gorabeherak oso nopulazio tzikia dela ikusiz gero.

Argi dago gudu zibila zela ta Ezkontza Indizearen beherakada eta ondorio bezala eudua ondoren gorakada handia, apurka apurka neurri normaletara heldu arte azken urteotan.

6.b.2- DEKADAZ DEKADA ILEROKO EZKONTW:N BANAKETA

Banaketa hau

I-3an

nresentatuta daude.

numerotan jarrita dago, eta I-4an numeroak erre-
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ezkontza indizeak

ZEBERIO
.

ESPAINIA

INDIZEAK

1900

1910

/920

1930

1940

1950

1960

12

URTEAK
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DEKADA:_; DEKADA ILEROKO EZKCNTZEN BANAKETA

1870
1879

1880
1889

1890
1899

1900
1909

1910
1919

1920
1929

Urt

12

12

11

17

18

14

Ots

19

8

22

29

23

21

Mar

5

4

3

3

—

Api

15

17

13

10

17

Mai

14

9

13

14

Dca

11

8

14

Uzt

15

7

Abu

8

Ira

1940
1949

1950
1959

8

22

11

3

128

21

20

22

5

190

2

3

i

21

22

11

16

10

9

140

17

12

15

27

20

18

159

15

11

13

6

23

10

12

123

11

10

9

6

6

11

9

6

90

10

13

16

9

6

7

13

22

16

120

8

4

13

12

6

5

10

12

15

16

101

Urr

7

8

11

12

16

8

18

23

18

128

Aza

14

23

22

25

23

11

27

19

14

124

Abe

6

9

2

2

3

4

6

11

6

45

13

1930
1939

1960
1969

1-3

Denetara
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1870-tik 1969-ra Illeroko Ezkontzen 3anaK.et3
EZKONTZAK
200

18O

16 0

140

120

100

8 0

4 0

20

ILEAK
U O M APA E

U A

I

U A A

1-4
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Gauza batzuk argi ikustem diras Martroan eta Abenduan oso ezkoRtza
gutri izczt dira ehun urtetan zehar. Nik honela ikusten dut honen arrazoias ezaguna da nola Batikano rIgn Konzilio aurretik diapensarik gabe
galerazita zegoen Garizuna eta Abenduan ezkontzea. Garizunak ia Martroko ile oeoa artzen du gehienetan eta Elizako Abendu aroak ia Abeaduko
ile osoa.

Martroko eta Abenduko ileetan ezkondu ezinak, aurreko eta atzeko
ileetan ezkontzea dakar, eta honela Otsaileaa eta Azaroan ezkontzak
ugariak dira, baita baina neurri gutriagoan Urtarrilan, Apirilan eta
Maiatzan.

Ekaina, Uztaila, Abuztua, Iraila eta Urria lan handiko ilak dira
baserrietan eta baliteke hau izatea ile honetan dagoen ezkontza gutrien
arrazoia.

I-5etik I-14ra irudietan ikusten dira dekada bakoitzean zein den
ileroko ezkontzen banaketa.

6.b.3- ADINA EUONTZEKO GARAIAN

Batazbesteko ezkongaien adina hau izan da dekadaz banatutas

129

ileroko ezkontzen banaketa 1870-79 dekadan

EZKONTZAK

2

i

U O M A M E

U

A

i

U A A

ILEAK

1-5
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ileroko ezkontzen banaketa 1890-99 dekadan

EZKONTZAK

10

UO

M A M E U

A

I

U A A

ILEAK

I -7
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ilatroko ezkontzen banaket• 1980-89 dekadan

U 0 IK

A K1

E

U A

1

U AK

ILEAK
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iieroko tzkantzen banaketa 1900-09 dekadan

EZKONTZAK

30

20

10

U O M A IA E U A

I.

U

_t

t

A

A

ILEAK

I -8
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ileroko szkontzen banak♦ ta 1910-19 dekadan

,
UOMANIEUA lUA

A

I -9

ILEAK
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lisroko azkontzan banaketa 1920-29 dekadan

EZKONTZAK

30

20

10

U

0

111

A

m

E

u

*

1

A

1

A
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ileroko ezkontzen banaketa 1930-39 dekadan

EZKONTZAK

30

20

10

U O M A M E U A I

U A A
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ilerok© ezkontzen banaketa 1940-49 dekadan

EZKONTZAK

30

20

io

U

O
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A
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E
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ileroko ezkontzen banaketa 1950-59 dekadan

EZKONTZAK

-

30

20

10

U
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ilerokoezkontzen banaketa 1960-69 dekadan

EZKON TZAK

30

20

4
U0011A

M E

U A

i

U A

A
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dekadak

senarraren adiaa

emaztearea adiaa

1870-79

28,94

24,55

1880-89

29,42

25,51

1890-99

29,73

25,15

1900-09

28,36

24,98

1910•19

27,95

24,44

1920-29

28,02

24,89

1930-39

28,75

25,22

1940-49

31,38

26,88

1950-59

31,16

1960-69

30,04

27,12
26,26

Datu hauek 1-15eaa errepreeentatzen dira eta ikuaten da aola ehua
urteetan zehar eastarraren adiaak eta enaztearen adiaak paraleloki eboluzionat,en duten. Batez ere aipagarria da gudate zibilea ondoren batazbezteko adinak duen gorakada handia. Hau logiko da etkontzeko garaian
zeuden gizon batzuk hilak izan zlrela eta beste asko preso kontutan arturik.

Batazbesteko adin hau nahiko noraala dela, baserritarrek osotzea
duten populazio bat izateko, esan behar dugu.
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betazbestalou adinaren eboluzioe
ezkontzeko geraian
ENAIGAILUI
. . . GIZONAK

URTEAK

31

2*

25

110041011

IX011100

1N311111111

11180-111159
DEKADAK

1 -15
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Beete datu bat zera da * Exkoatzeke garalaa eenar eta emazte artean
dagoen adinaren aldea. Bauxe das

1870
- 79

1880

1890

1900

-89

-99

-09

4,39

3,91

4,58

3,38

1910 ,1920
-19
-29

1930
-39

1940

-49

1950
-59

1960
-69

3,51

3,53

4,50

4,04

3,78

3,13

Ikusten duguaes lau urtetaa namtentzen da adin arteke alde hau. Nahiko alde handia, beete pepulazioetan egin diren ikerketaa bi urtetaa
aurkitu dela adin alde hau kontutan arturik.

Adin n odalak hau da, senarrak eta emazteak zein adiaatan ezkoatzen
direa maiztaeun handlagorekin, hauek diras

dekadak

senarra

emastaa

1870- 79

24

22

1880-89

25

25

1890-99

26

24

1900-09

24

26

1910-19

26

24

1920-29

25

24

1930-39

25,26

26

1940-49

30

28

1950-59

28

25

1 42

ezkongaien adina ( 1870-79 )

30 28 20 15 10 5

5 10 15 20 25 30

I-16
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ezkongaien adina ( 1880-89 )

Gizonak

Emakumeak

5--

30 25 20 15 10 5

5 10 15 20 25 30

1-17

1 44

ezkongaien adina ( 1890-99)

Gizonak

30 25 20 15 10 5

n.3

Emakumeak

5 10 15 20 25 30

1-18

1 45

ezkongaien adina ( 1900 -09 )

•40
59'

45

Gizonak

Emaku meak

-95

30

25

15

30 25 20 15 10 5

5 10 15 20 25 30

1-19

146

ezkongaien adina ( 1910 -19 )

45 •

GIZONAK

EMAKUMEAK

35

25.

15

L
30 25 20 15 10 5

5

10 15 20 25 3(1

1-20
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ezkonga;en a dina

1 92 0 - 2 9

.• 45

G I ZONAK

EMAKUNEAK
40

• 35

30

• 25

.20

' 15

30 25 20 15 10 5

5

10 15 20 25 30

i 21

1 48

ezkongaien adina ( 1930-39 ►

•50
5%

45 •

GIZONAK

EMAKUMEAK
4

35 -

i
30

25 •

20

15

30 25 20 15 10 5

5 10 15 20 25 30
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ezko ngaien adina

( 1940-49 )

45

GIZONAK
40

F

EMAKUMEAK

35

30

1
• 25

20

30 25 20 15 10 5

5 10 15 20 25 30

1 -23

1 50

ez kongaien adina

19 50 - 5 9 )

EIAAKUMEAK

GIZONAK

30 25 20 15 10 5

5

10 /5 20 23 30

1-24
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ezkongaien adina (1960-69)

G1ZONAK

EMAKUMEAK

30 25 20 15 10 5
10 /5 20 25 30

I -25
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ADINARb2,1 kAIZTASUNA EZJKONT. TAN
EHUN URTETAN ZEHAR (1870-1969)

Urteak

Senarra

Emaztea

16

2

17

9

18

—

18

19

—

52

20

8

76

20

102

22

39

124

23

54

128

24

97

161

25

135

145

26

139

127

27

121

107

28

120

99

29

124

47

30

113

59

31

60

33

32

83

37

33

53

28

34

45

12

35

42

8

36

36

11

37

24

14

33

30

7

21

39

13

5

40

17

5

41

1,'

3

42

12

9

43

2

2

I -26
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jarraipena

Urteak
44
45
46

Senarra
2

Enastea
4

5
4

1

3

—

47
48

49

2

50-60

16

4

460

3

—

1-27
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dekadak

OffillaT111

emaztea

1960-69

29

27

Dexetara

26

24

Lehea osala dudanez adin medaletax ezkontzen maiztaeux haadiena aurkitzea dugu.

Dekadaz•dekada zeix adixetax ezkoatzem diren eemar-emazteak I-16tik
I-25era grafiketan agertzen da. Ikuetea denez maiztaeux haadienak eenarreengaa 25 urtetik 30era eta eaazteeagan 2letik 27 urtera ematea dira.
Nuneretan I-26 eta I-27an agertzen da ehun ertetako ezkontza adinarex
maistasuaa.

6.b.4- EZKONTZA NOBTAK

Eraaalmemean zer ikuai haadia du emazteea ezkoatza adinak. 15 urtetatik 49rarte emakumeek uaeak izan ditzakete. Argi dago antikonzeptlbo metodorik jarraitzen ez den gizarte batetan emakumeak zenbat urterekia
ezkoatzea diren garrantzi handia duela, haInbeete ume izango dutelako.
Normalki 15 urterekin ezkontzen den emakume batek 12 aemealaba ekar ditwke. 20 urtekin ezkontzen bada 10 senealaba eta 30 urtekin 6. Hau
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dela ta hiru ezkontra moeta bereizten dira emakumeen ezkomtza adinari
dagokionez:
a) Ezkontza goiztarrak : emakumeak 16 eta 20 urte bitarteam ezkontzen
direnean
b)Tertziozko ezkontzak: 2letik 27 urtera bitartean ezkontzen direaeaa
emakvreak.
d)Ezkontza atzeratuakt emakuneak ezkontzeko garatax

27

urte baino

gehiago badituzte.

I-28an ikusten da hiru ezkontzs moeten baxaketa dekada bakoltzeam
eta balio portzentualak

1

- 29 eta I-30an errepreeentatuta datozela.

Ezkontza goiztarrak dekadaz dekada gorabeherakin gutituz doaz. Oudate zibila ondoren ezkoatza atzeratuak gehitu egin ziren eta tertziosko e
ezkoatzak gutritu. I-31an orain esan dudana oso ondo ikusten das 1940-49 dekadan ezkontza atzeratuen gorengo (naximo) bat ematen da eta era
batera tertziozko ezkoatzen beherengo (ninimo) bat.

6.b.5-

_

ALARGUNTZA

Alarguntzak

garrantzia du,ernalmenean influentzia duelako t Pert50-

nak alarguntzen direnean ez dute aeaealabarik eta eraalmeaa gutritu egiten da ponulazio horretan.
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EMAKUMEEN ADINA EZKNTZEKO GARAIAN

Urteak

21-27

16-20

Dakadak

4 27

a

18

93

23

b

% 13,43

% 69,40

% 17,16

24

65

30

b

% 20,16

% 54,62

% 25,21

a

13

88

32

9,77

% 66,16

% 24,06

a

26

102

32

b

% 16,25

% 63,75

% 20,00

a

13

110

26

8,72

% 73,82

a

20

94

b

% 14,18

% 66,66

a

12

72

25

b

% 11,00

% 66,05

% 22,93

15

101

82

7,57

% 51,01

% 41,41

6

95

71

55,23

% 41,27

10

73

41

8,06

% 58,84

% 3 3, 06

1870-79

1880-89

1890-99
b

%

1900-09

1910-19
b

%

%

17,44

27

1920-29

1930-39

%

19,14

1940-49
b

%

a
1950-59
b

%

3,48

%

1960-69

b

%

am ezkontaa noeta bakoitzen kopurua

b- a-ren balio oortzeatuala

1-28

[Z3% ezkontza golzterrak
E=1 %

tertzkuko ezkontzak

1:3 % ezkontza atzeratuak
•n•

74
89

84

86
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-1,0,,,
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,--%
,------'
-----":„

.„,,:::,,
^-,,,,,
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----1890 - 1890

7----",
----__
,----:,
---_,
,-20
--_------,---------____.n

1900 -1909

..--.:,
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.-.----'
1.'"

:-05
:„.
.---"..--_,,
.---_,
.....--.4b
1910 - 1919

^._
.1
''
n.",.,

s .zkontra, golztarrek
C3 94 tertziozko ozkontzak
E23 s •zkontza atzeratook
I=1

1•••••nnn• n

co

86

1117

N1

1920-1929

1930-1939

1950-1980

1fso-
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ezkontza goiztar,tertziozko,eta atzeratuen
eboluzioa 1870-tik 1969-ra

EZKONT Z A GOI ZTARRAK
EZKONTZA ATZERATUAK
• - T ERTZIOZ KO EZKONTZAK
EZKONTZAK

1870 •11179

1900 1909

/93019:39

1960 loe.
DEKADAK

1-31
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AIARGUNTZA

DEKADAK

A

B

D

E

F

G

H

1870-79 .... 134 .... 17 ...12,68 ...

7 .... 5,22 ... 3 ...2,23

1880-89 .... 119 .... 19 .. 15,96 ...

8 .... 6,72 ... 4 ...3,36

1890-99 .... 133

14,28 ... 10 .... 7,51 ... 7 ...5,26

190C-09 .... 160

9,35 ...

8 .... 5,00 ... 3 ...1,87

1910-19 .... 149 ....

5 ..

3,35 ...

2 .... 1,34 ... 1 ...0,67

1920-29 .... 141 ....

7 ..

4,96 ...

0

1930-39 .... 109 ....

5 ..

4,58 ...

2 .... 1,83 ... 1 ...0,91

1940-49 .... 198

4 ..

2,02 ...

1 .... 0,50 ... 1 ...0,50

1950-59 .... 172 ....

1..

0,58 ...

0 ae"

1960-69 .... 124 ....

0..

0,00 ...

0.... 0,00

0,CC ... 0 ...0,00

o,00 ...

0

0.4,0,00

0 ...0,00

A t dekada bakoitzean egon diren ezkontza guztiak
3 s gizon alargunak berriz ezkonduak
•

s B-ren balio portzentuala

E

s euakume alargunak berriz ezkonduak

F s E-ren balio portzentuala
G

s bai gizona eta bai emakumea alargunak direnean ezkontzerakoan

H

t G-ren balio portzentuala.
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alarguntzaren eboluzioa

KOPURUA
_GIZON ALAA3L1AK EIERP52 E.390NZIJ
•

EMAKUME •

15

10

5

1870-1979

19C01900

1500 1939

INIX>1069

DEKADAK

1-33

•
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Aurreko mendean alarguntzak oso ugariak ziren eta batez ere umeak
izaterakoan hiltzen ziren ez gero emazteak, gizon asko gazterik alargun.'.
tzen ziren eta haugatik breizkontzen ziren.

I-32an dator azken ehun urteotan ezkontide guztietatik zenbatetan alaz.gunak izan diren.

Medikuntzak aurrerapen handiak izan zituelako, elikera, sanitate
eta abarren kondizioak gero eta obak zirelako 1900etik aurrera aeko
gutritzen dira ezkontide alargunen ezkontzak, gero eta zaharragoak
mAR.41».)T

eaken4sen direlsko ezkontideak.

I-33an grafikoki ikusten da alargun ezkondu direnen eboluzioa.

6.b.6- UNDORIOAK

Ezkontza indizeak nahiko normalak dira, nekazaritzatik bizi den
populazio bat izateko. Gizartearen gorabeherak indize hauek urte batzutan aldatu egin dituzte, baina esan dudan bezala, nahiko indize normalak agertzen dirP.

Ezkontza adina nahiko gora da , batez ere gudate zibila pasatu ondoren, eta hau ernalmenari dagokionez faktore ezezkoi edo negatiboa da.
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Aipagarria da 20 urte baino gutxiagoko gizonik ez dela ezkoadu ikerlandutako ehun urteetan.

Senar-enazte arteko adin aldea nahiko handia iruditzen zait, beste
ponulazio batzukin gonbaratuz.

Alarguntza, batez ere lehenengo dekadetan (1870-79, 1880-89, 1890-99) neo ugaria da, baina laister beherakada handia egiten du eta ernalmen edo fekundidadean gero eta efekto ezezkoi gutxiago du.
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HIZTEGIA
A.ADAR:
Asta.
ADORAGABE(TU):
Desanimar.
AHALMEN:
Capacidad.
AHO:
Filo.
AIHOTZ:
Cuchillo.
AITZINDARI:
Antecesor.
AKAS(TU):
Mutilar.
ALARGUNTZA:
Viudedad.
ALDAKETA:
Cambio.
Variabilidad.
ALDAKORTASUN:
ALELU AZPIRAKOR:
Alelo recesivo.
ALELU GAINARTZAILE: Alelo dominante.
ANTZU:
Est6ril.
ARKU:
Arco.
APROPOSA:
Adecuado.
ARRAKASTA:
Exito.
ARRAZA:
Raza.
ARREA:
Pardo.
ARROIL:
Garganta (mendi artean).
ASABA:
Antepasado.
ASMAMEN:
Inventiva.
AURKIKUNTZA:
Hallazgo, Descubrimiento.
AURREHISTORIA:
Prehistoria.
AURRE-NEANDERTHAL:
Pre-neanderthal.
AURRESAN:
Predecir.
AUTOERNALKUNTZA:
Autofecundaci6n.
AZAL:
Superficie.
AZPIESPEZIE:
Subespecie.
AZTARNA:
Resto.
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B.Proteger.
BABES(TU):
BALIO PORTZENTUALA: Valor porcentual.
Variedad.
BARIETATE:
Variabilidad.
BARIABILITATE:
BARNERA(TU):
Hundir.
BASATI:
Salvaje.
BATEZBESTEKO:
Promedio.
BAZTER(TU):
Desechar.
BEHERENGO:
Minimo.
BEKAIZTI:
Envidioso.
BELAUNALDI:
Generaci6n.
BERTSUKO:
Parecido.
BETAGIN:
Colmillo.
BIDERKA(TU):
Multiplicar.
Pareja.
BIKOTE:
BILAKA(TU):
Convertirse en, Evolucionar.
Reproducci6n.
BIRSORTZE:
BIZKARHEZUR:
Columna vertebral.
Mdula espinal.
BIZKARMUINA:
BOLI:
Marfil.
BRAKIZEFALOA:
Braguic6falo.
BRONTZE HAROA:
Edad del Bronce.
BURUHEZUR:
CrAneo.
D.DAMA:
DATAZIO:
DELEKZIO:
DESAGERPEN:
DESEGOKI:
DOLIKOZEFALO:
DOMINANTZIA:
DORDOTA:
DOTAPEN:
DUPLIKAZIO:

Gamo.
Dataci6n.
Delecci6n.
Desaparici6n.
Desfavorable.
Dolicocfalo.
Dominancia.
Tortuga.
Dotaci6n.
Duplicaci6n.
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E.EBAKORTZ:
EGOKIA:
EHUNEKOTAN:
EITE:
EKILIBRIOZKO EGOERA:
ELIKA(TU):
ELIKERA:
ELKARALDAKUNTZA:
ERABILGARRI:

Incisivo.
Adecuado, Favorable.
En tanto por ciento.
Forma.
Situacidn de equilibrio.
Alimentarse.
Alimentaci6n.
Intercambio.
Util.

F.GALERA:
GALKORTASUN:
GANGAR NEURALA:
GARAI:
GARAIERA:
GENE:
GENEZKO DOTAPEN:
GENEZKO JITOA:
GERUZA:
GIHAR:
GINGIL:
GIZAKI:
GIZA ENTE:
GIZA POPULAZIO:
GOGAMEN:
GORENGO:
GORPUTZADAR:

P6rdida.
Caducidad.
Cresta Neural.
Epoca.
Altura.
Gen
Dotaci6n g6nica.
Deriva gen6tica.
Capa.
Mg.sculo
L6bulo.
Ser humano.
Ser humano.
Poblaci6n humana.
Mente.
Extremidad.

H.HAGIN:
HAGINAURREKO:
HARAGIJALE:
HARO:

Muela.
Premolar.
Carnivoro.
Era.
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HARO MODERNOA:
HARPOI:
HARRASKA:
HATZAL:
HATZAMAR:
HAUTA(TU):
HAUTATZAILE:
HAUTESPEN:
HAZTARNATEGI:
HEDA(TU):
HEDAPEN:
HEREDAGARRI:
HEREDENTZIA:
HETEROZIGOSI:
HETEROZIGOTE:
HEZETASUN:
HIERARKIA:
HILGARRI:
HILKORTASUN:
HOMINIDO:
HOMOZIGOSI:
HONDAKARI:
HORDA:
HUMANITATE:
HUMERO:

Edad Moderna.
Arp6n.
Raspador.
Uña.
Dedo.
Elegir, Seleccionar.
Seleccionador.
Selecci6n.
Yacimiento.
Extender.
Extensi6n.
Heredable.
Herencia.
Heterocigosis.
Heterocigote.
Humedad.
Jerarquia.
Mortal.
Mortalidad.
Hominido.
Homocigosis.
Depredador.
Horda.
Humanidad.
Humero.

IGURTZ(I):
Frotar.
Huidizo.
IHESKOR:
Inversi6n (Genetikan).
INBERTSIO:
Indice ceMico.
INDIZE ZEFALIKO:
INGURUNE:
Medio ambiente.
INMUNITATE:
Inmunidad.
IRAUNGI:
Extinguirse.
IRAUPEN:
Duraci6n.
ISOLAMENDU BIRSORKOR:Aislamiento reproductivo.
Aislar.
ISOLA(TU):
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IZAKI:
IZAKI BIZIDUN:
IZOZTE HARO:

Individuo, Ser.
Ser vivo.
Perfodo Glaciar.

J.-

JANARI GABEZALDI:
JARRERA:
JATORRI:
JOMUGA:

Perfodo de escasez de alimento.
Postura.
Origen.
Sentido, Funci6n.

K.-

KALTEGARRI:
KATENMAILA:
KIRIMILATU:
KODIFICAR:
KOKOTS:
KOLERATSU:
KONDILO:
KONPLEXITATE:
KRAKOA:
KUTXA KRANEALA:

Perjudicial.
Eslab6n.
Crespo.
Codificar
ment6n.
Colrico.
C6ndilo.
Complejidad.
Aguileña.
Caja craneal.

L.LABANIiORRI:
LAKU:
LEINU:
LEIZEZULO:
LEHORTE:
LEPA - ORNO:
LEUN:
LIRAIN:
LUZERA:

Hoja (Ganibeta batena).
Lago.
Tribu.

Cueva.
Sequfa.
V6rtebra cervical.

Liso.
Esbelto.
Largura.

m.-

MAILADI:

Escala.
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MAIZTASUN:
MALENKONITSU:
MALTZUR:
MASTEKA(TU):
MATERIALE:
MATRAILEZUR:
MESOZEFALO:
MESTIZAIA:
MESEDEGARRI:
MIGRATZE-PRESIO:
MIGRAPEN:
MIGRAZIO:
MOLDA(TU):
MUGAKETA:
MURRIZ(TU):
MUSKULU:
MUTAZIO:
MUZKER:

Frecuencia.
Melanc6nico.
Maltzur.
Masticar.
Material.
Mandibula.
Mesocfalo.
Mestizaje.
Beneficioso.
Presidn de migraci6n.
Migraci6n.
Migraci6n.
Adaptarse.
Delimitaci6n.
Disminuir, Reducir.
Mdsculo.
Mutaci6n.
Lagarto.

N.-

NARRAZTI:

Reptil.

0.ODOL-TALDE:
ODOLKIDETASUN:
ODOLTZALE:
ONDARE:
ONDORENGO:
ONURAGARRI:
OREKA:
ORKATZ:

Grupo sanguineo.
Consanguinidad.
Sanguinario.
Patrimonio.
Descendiente.
Beneficioso.
Equilibrio.
Corzo.

P.PAIRA(TU):
PANMIKTIKO:

Padecer, Sufrir.
Panmictico.
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PAREKA(TU):
PLAZENTA:
POPULAZIO:
PORTADORE:
PORTATZAILE:
PRESIO SELEKTIBO:
PREZESKI:
PURUTASUNA:

Aparearse.
Placenta.
Poblaci6n.
Portador.
Portador.
Presi6n de Selecci6n.
Precisamente.
Pureza.

S.SABANA;
Sabana.
SAKAILA(TU):
Exterminar.
SAIA(TU):
Esforzarse.
SATITSU:
Musaraña.
Selecci6n.
SELEKZIO:
SELEKZIOZKO KOEFIZIENTE: Coeficiente de Selecci6n.
SENDO:
Robusto.
SENDOTASUN:
Fuerza, Firmeza.
SOBERAKIN:
Exceso.
Perfil.
SOSLAI:
SUB-BASAMORTU:
Subdesierto.
SUGE:
Serpiente.
SUKARRI:
Silex.
T.TEMATI:
Tenaz.
En pie, Derecho.
TENTE:
TERTZIOZKO EZKONTZAK:Matrimonios normales.
TIBIA;
Tibia.
TORAX:
Torax.
TRAUSKIL:
Tosco.
TRESNA:
Instrumento.
TRESNERI:
Colecci6n de instrumentos.
TX.TXIMINO:

Mono.
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TXOKO EKOLOGIKO:

Nicho ecol6gico.

U.UGAL(DU):
UGALKOR:
UGAZTUN:
UHARRI:

Reproducirse.
Reproductor.
Mamifero.
Guijarro.

Z.ZAPAL:
ZATIKA(TU):
ZEHARKI:
ZENTZU HERTSIAN:
ZENTZU ZABALEAN:
ZIRRIKITU GISAN:
ZOLUA:
ZURRUN:
ZURRUN(DU):

Plano.
Despedazar.
Indirectamente.
En sentido estricto.
En sentido amplio.
En forma de rendija.
Suelo.
Rigido.
Ponerse rigido.

