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SARRERA 

Saiakera honetan, atal  ia  independienteen zehar,  defenditzen dudan Gaia Organikoaren Teoria 

modu errazean laburtzen saiatu naiz. Irakurleak, alde zientifiko, filosofiko, kultural eta etikoak dituen 

eztabaida batekin topo egingo du. Horrela baita: ezin da, eta uste dut ez dela banandu egin behar, kasu 

honetan behintzat, azaltzen dudan teoria zientifikoa eta beren inplikazio filosofiko eta kulturalak. 

Galileoren aurkikuntzak fisikatik kanpo izan zituzten inplikazioak ekidin ezinak izan ziren bezala, eta 

ekidin ezina denez espezien eboluzioari buruzko teoriek inplikazioak izatea, irmoki uste dut hobe dela 

itxurak egiten ez ibiltzea eta garbi esatea zientzialari gisa ez garela ez aseptikoak eta ez desinteresatuak. 

Gezurra da, eta beti mesfidati naiz horrelako domina faltsuekin finolatzen den zientzialari edo 

adituarekin. Zientzilariari ez zaio agian gustatuko filosofia eta zientzia ukitu literarioekin nahastea; 

errealitatean ez dago horrelako arazorik, halakoak gai izan behar baitzuen bereizteko, horrela egin nahi 

badu, batzuen eta bestetzuen “hizkeren” artean. Espero dut filosofo eta artistei ez zaiela horrenbeste 

inporta izango hizkera bilbadura hau. 

Edozein moduz, lantxo hau, ukitu eta sena filosofiko eta artistiko duten zientzialariei dedikatzen 

diet, zientziarekin gozatzen duten artistei, eta hizkera guztiak maite dituzten filosofoei. 

Orrialde hauen xedea da irakurlea gai honetan sakontzeko gogoarekin uztea, edo gaia 

eztabaidatzeko desioarekin. Liburuaren amaieran aipaturiko liburuek lagundu dezakete.  

Nahia asetzeko baliagarria izan daiteke ere: www.gaia-organica.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ATALA. GAIA: HIPOTESIA ETA TEORIA  

Ia kultura guztiek izan dute, uneren batean, Lurra izaki biziduna izatearen nolabaiteko intuizioa. 

Ehiztari-biltzaileen kultura askotan ohikoa da animismoa, inguratzen gaituen guzia bizirik 

dagoela eta anima duela ideia. Are gehiago, kosmos osoa entitate bizia dela ideia nahiko amankomuna 

da. Horrela, kultura horientzat, animaliek eta landareek soilik ez, Osotasunak berak baizik, izaki bizi 

batekin identifikatua, merezi dutela errespetoa. 

Gure kulturaren (gaur egun mendebaltarra deitzen dugun horren) hastapenetan erromatarrak 

eta grekoak Gea-ri edo Gaia-ri, Ama Lurrari, jainko izaera ematen diote. 

Horrela, Miletoko Tales-ek, Lurra animali batekin aldaratzen du. Eta Anaximandro eta 

Pitagorasentzat Lurra organismo bat da. 

Ideia hau ez da Berpizkundean desagertzen: Gilbert, bruxularen berraurkitzailearentzat (1600), 

Lurra organismo bat da biziraupen sena moduko batekin. Eta Kepler-ek, astronautak, bere idatzietan, 

bizirik balego bezala tratatzen du. 

Ideia hau, bizirik jarraitzen du modernismoan eta erromantizismoan. Alkimistek (eta horien 

artean Newton berak) ez dute baztertzen kosmos osoa izaki biziduna izatearen ideia. 

Eta erromantikoentzat, batez ere alemandarrentzat (Goethe, Beethoven –6. sinfonia—Hutton, 

Humboltz...) bizitza hain goi mailara igotzen da,  ideia hori mantentzen dutela, nahiz eta gizakia 

hoberena (eta txarrena ere) gauzatzeko gai izan. 

Zehazki, Huttonek zientzia berri bat proposatu zuen: Geofisiologia (Lurraren fisiologia) eta 

superorganismoaren ideaiatik ez oso urrun dauden Lurraren ideiekin lana egiten du. 

Suessek Biosfera terminoa akuñatzen du. Geroago Vernadsky-k erabiliko zuen terminoa, 

Lovelock-en Gaia hipotesiaren ideien aurrekariak diren ideia zientifikotan. 

Funtsean, Berpizkundetik aurrera, munduaren bi ikuspegi desberdin  elkarrengandik  aldentzen 

joan dira: organizismoa (gauzen ikuspegi organikoa), antzinako ikuspegia eta gaur egun ere irauten 

duena; eta horri aurre eginez, mekanizismoa, Iraultza Industrialarekin eta aurrerapen 

teknozienfitikoarekin poliki sortzen joan dena. 

Lehengaraiko idazleek munduko bi ikuspegiak kabalgatzen zuten simulataneoki: adibidez, 

Kepler eta Newton zientzia fisikotan, eta gero Lamarck eta Darwin zientzia biologikotan, aurrera egiten 

dute munduaren metafora mekanikoaren ildotik nahiz eta ez duten inoiz ikuspegi organikoa baztertzen. 

Joan zen mendean eta mende honetan, ikuspegi mekanikoa nagusitu da, ikuspegi organikoaren 

itxurazko kaltetan. 

Zientzia biologikotan, neodarwinismoa, mekanizismoaren adierazlerik gorena, garaile atera da, 

eta soilik ikuspegi ez zientifikoek – hala nola kreazionismo erlijiosoa, Bibliaren hitzez hitzezko 

interpretazioa—dirudite horren kontra daudela. 



 

 

Haatik, XX mendeko hasieran, Vernadsky-k jarri zituen geroago –jakin gabe—Lovelock-ek 

zabalduko duen ikuspegiaren oinarri zientifikoak. 

Vernadsky-rentzat: 

*** Biosferak eskeintzen ditu bizitzaren existentziarako inguru egokiak 

***Bizitza ez da lurrazalaren garapen akzidentala, eta, aldiz, oso gertutik erlazionatua dago bere 

ezaugarriekin eta bere mekanismoaen parte da. 

***Lurrazalean (bizitzak) garatzen dituen mekanismo horiek dira bizirautea ahalbidetzen 

diotena. Bizitzak bere buruaren premia du bizirik irauteko. 

---------------    

”Jakin behar duzute lur honetako zati bakoitza sakratua dela nire herriarentzat, hosto berdea, 

hondartza, basoko lainoa, arbolen arteko egunsentia, insektu arreak... esperientzia sakratuak dira eta 

nire herriaren memoriak... Gure hildakoak... ez dira inoiz lurratik urruntzen, bera baita ama. Beraren 

parte gara eta lore usaintsua, oreina, zaldia, arrano dotorea, gure anai-arrebak dira, aitz malkartsuak, 

zaldiaren gorputza beroa eta gizakia. Denok ahaide gara”. Noah Seattle. 

------------------    

Lovelock-en Gaia hipotesia 

1960. hamarkadako amaieran, James Lovelock lanean ari zen NASArentzat, Marten legokeen bizitza 

detektatzeko asmoz bidali  behar zuten aparailu baten inguruan. Ideia horri bueltak emanez konturatu 

zen Martek ezin zuela bizitza ugaririk izan. Izan ere, horrela balitz, bizitzaren beraren presentzia hutsez, 

ingurumenaren ezaugarriak erradikalki aldatuak izango litzatekeelako; adibidez, , Marteren, edo beste 

edozein planetaren Lurra salbu, atmosfera oso desberdina izango litzateke. Lurrak baditu oreka 

termodinamikotik oso urrun dauden gas kontzentrazioak. Oxigenoa, adibidez, oso erreaktiboa da eta 

Lurraren atmosferatik desagertuta egon beharko litzateke, bizitzaren presentziagatik ez balitz. Marteko 

atmosfera praktikoki kimika aldetik inertea –orekan-- denez, Lovelock-en ondorioa izan zen Marten ezin 

zela bizitzarik izan, eta izatekotan aztarna batzuk soilik. NASAri ez zitzaion ideia gustatu (”propagandarik 

gabe“ gelditzen bait zen Martera joateko misioa). 

Baina Lovelock-i baliagarria izan zitzaion Lur planetaren bizitzak zuen eraginaren ideian 

sakontzeko. Hasi zen mundu guztiarekin bere ideiak eztabaidatzen. William Goldwinek, literatura nobel 

sariak, iradoki zion Gaia izena eta Lynn Margulis-ek eta Carl Saganek kasu egin zioten. 

Ahalegin asko egin eta gero, Margulis-ek eta Lovelock-ek lortu zuten bi aldizkari zientifikotan bi 

artikulu argitaratzea. Horietan aurkeztu zuten Gaia hipotesia: 

*** Atmosferaren homeostasi (erregulazio) bat badago, biosferak egina eta biosferarentzako egina. 

*** Bizitzak erregulatzen du klima eta atmosferaren konposizioa, bizitzaren beraren onura optimoari 

begira 

*** Bizitzak bere inguru guztia kontrolatzen du, organismoak beste organismoa handiagoaren, Gaia-

ren, parte dira. 



 

 

Eta ezbaiak hasi ziren. 

Kritikei esker, Lovelock-en hipotesia ez-ikusia izatetik libratu zen. 

Lovelock-en ideiek zenbait idazle neodarwinistengan interesa piztu zuten. Hauek dira hipotesiari 

egindako hainbat kritika. 

Doolittle: 

Organismo inkonstzienteek ezin dute, planeta erregulatzeko, konstzienteki planifikatu eta aurreikusi, 

urtero klima eta konposizio atmosferikoa negoziatuko balukete bezala. 

Dawkins: 

Gaia hipotesia ez da bateragarria Darwinen hautespen naturalarekin. Erregulazio planetarioak ezin 

izango luke eboluzionatu, hautespen unitatea ez baita biosfera, organismoak baizik. Gaiak behar ditu, 

ez soilik bere organismoen arteko harreman kooperatiboak, baizik eta, eboluzionatu ahal izateko beste 

Gaia batzurekin borrokatu, biziraun eta ugaldu beharko luke. Gaia organismoa bada, soilik sor daiteke 

hautespen naturalatik eta horretarako beste planeta batzurekin beharko luke existentziagatik 

borrokatu. 

Maynard-Smith: 

Organismoen existentziagatik borrokan,  badago gainditu ezinezko zailtasun bat: organismoen 

optimizazio lokalaren eta indibiduo egoisten aldetiko biosferaren optimizazio globalaren artean. Gaiak, 

dirudienez, kooperazioa behar du maila eta eskala bakoitzean, planeta mailara iritsi arte. 

Neodarwinismotik begiratuta ezinezkoa dirudi horrek. 

 Hitz batez, Gaia hipotesiak iradokitzen zuen ideia organikoa ez zuen darwinismoak gogoko.  

 Lovelock-ek ez zuen auzia argi eta garbi uzten, ea bere ikuspuntutik Gaia, organismo gisa, 

metafora bat zen edo errealitatea. Lehen kasuan (metafora) ez zen gustoko ideia neodarwinistentzat. 

Bigarren kasuan (errealitatea) erabat errefusatutako ideia zen. 

 Dootlittle eta beste batzuren kritikaren jopuntua zen Gaiak  organismo teleologiko bat zirudiela, 

eta hori ikuspegi mekanizistarentzat onartezina zen: beraientzat teleologia kontzeptu antizientifikoa da. 

 Lovelock, hasiera batean, defendatzen da, baina geroago, poliki poliki, amore ematen hasten da 

eta amaieran aldatzen du substantzialki bere hipotesia. Berriro lantzen du hipotesia eta orain Gaia 

Teoria dela dio. 

 Egiten zaizkion kritikei hainbat puntuz erantzuten die: 

 1.- Gaia, organismo gisa, metafora erabilgarria da soilik. (Dawkins-en “gene egoísta” izan 

zitekeen bezala). 

 2.- Gaia ez da izaki teleologikoa (Lovelock-ek dioenez, inoiz ez zen bere asmoa hori izan) 

 3.- Gaia bateragarria da neodarwinismoarekin, honen hedapena da. 

 4.- Gaiak funtzionaten du eredu matematiko baten (Daisyworld) arabera. 



 

 

*Daisyworld-ek erregulatzen du temperatura eta ez da teleologikoa 

*Planeta osoaren erregulazioa sor daiteke bitxiloreen arteko lehiatik. 

Hitz batez (hasierako hipotesia baino zerbait ilunago): 

Gaia da sistema homeostatiko bat, biota eta biosferaren elkarrekintzatik sortzen dena, eta horren 

emaitza da. 

 Lynn Margulis: “Ez dugu onartzen Gaia organismo indibidual dela esaten duen analogia, 

printzipalki ez dagoelako inolako organismorik bere hondakinetatik elikatzen denik eta bere kabuz bere 

elikadura berziklatzen duenik”. 

 Stephen J. Gould: “Gaia hipotesiak ez du ezer berririk esaten, ez du eskeintzen inolako 

mekanismo berririk. Metafora soilik aldatzen du. Baina metafora ez da mekanismo bat!” 

 Richard P. Feynman: “Zer da grabitatea?...Egin dugun guztia izan da Lurra Eguzkiaren inguruan 

nola mugitzen den deskribatu, baina ez dugu esan zerk mugiarazten dion. Newton-ek ez zituen horri 

buruz hipotesirik egin; aski izan zitzaion zer egiten zuen aurkitzearekin, bere mekanismoaren baitan 

sartu gabe. Inork ez du harrezkeroztik inolako mekanismorik aurkitu edo eskeini”. 

 James Lovelock: “Daisyworld ereduak frogatzen du autoerregulazio fisiologikoa izan daitekeela 

Gaia sistemaren propietate emergente bat”.  

  



 

 

2. ATALA: DAISYWORLD  

 Lovelock-ek, bere Gaia hipotesiari egindako kritika batzuei erantzuna eman zien ordenadorean 

eredu bat sortuz: Daisyworld izendatu zuen eredu hori. 

 Daisyworl planeta imaginario bat da. Bi bitxilore mota, txuriak eta beltzak, bizi dira han. Txuriek 

planeta hoztera jotzen dute, eguzkiaren argi  islatuaren kantitatea handitze aldera jotzen baitute, eta 

beltzek kontrako joera dute. Parametro batzutan, nahiz eta eguzkiaren argitasuna aldatzen den, emaitza 

da bitxilore populazioak ajustatzen direla eta temperatura erregulatua gelditzen dela bitxiloreentzako 

egokiak diren baliotan. 

 Tenperaturaren erregulazio hau ezaugarri “gaiarra”-tzat balioesten da. Populazioaren 

dinamikatik eta bitxiloreek bere inguruarekin duten elkarekintzatik sortzen da. 

 

(IRUDIA 1. Hor ikusten da Daisyworl-eko tenperatura erregulatua gelditzen dela 22.5ºC inguruan (lerro 

jarraia) eta ondoan (lerro ez-jarraian) bizitzarik gabe izango lukeen tenperatura, eguzkiaren 

argitasunaren goratzearekin. Esaten dugu Daisyworld homeostatikoa dela tenperaturari dagokionez.)

  

 Lovelock-ek pentsatzen du Daisyworld bateragarria dela darwinismoarekin (beraren ustez lehia 

eta hautespen moduko bat badago bitxilore txuri eta beltzen artean) eta erregulazioa (homeostasia) 

sortzen da planetak (edo bitxiloreek) horrelakorik kontzienteki planifikatu gabe. 

 Egia esan, Daisyworld hain da sinplea ez duela zentzurik darwinismoarekin  duen 

bateragarritasunaz hitzegitea. Bitxiloreek ezin dute eboluzionatu, ez dira aldatzen, ez dira egokitzen. Eta 

ez dago benetako hautespen naturalik, ez bait dago bitxilore mota bat bestea baino egokituagorik. 

Sinpleki, denboraren parterik handienean bitxiloreak elkarbizitzen dira. Une jakin batean, bitxilore 

txurien populazio bat egongo da eta beltzena beste bat, baina inor ez dago hobekiago egokitua, zeren 

horrela balitz, darwinismoaren arabera, egokituagoa baztertuko luke gutxiago egokitua dagoena. Eguzki 

argitasunean aldaketarik egongo ez balitz, ez litzateke bitxilore populazioetan aldaketarik izango. Hau 

da, ez dago lehiarik, ez hautespen naturalik. 

 Daisyworld darwinistak egiteko saiakerak izan dira, hainbat murrizketa (adibidez, ez  du  balio 

100ºC-tara egokitzea)  ezarriz,  bitxiloreak aldatu eta egokitu daitezen, sistema “tranpatiak” sar daitezen 



 

 

onartuz (bitxilore grisak, adibidez, nolabaiteko abantaila izan dezaketenak inguruarekin mimetizatzeko 

gaitasunagatik edo pigmento txuri edo beltzak sortu behar ez izateagatik) edota lehia baztertzaile 

motaren bat inkorporatuz etabar… Horren ondorioa da erregulazioa  jarraitzen duela, nahiz eta 

“kalitate” gutxiagokoa izan, berezitasun horiek banaka banaka sartzen badira. 

 

IRUDIA 2. Esperimentu honetan, 3 lerroak adierazten du bitxilore beltzak soilik dituen Daisyworld-ean, 

bitxilore horiek hartutako eremuaren beherakada. 1 eta 2 lerroek azaltzen dute aurreko Daisyworld-ean 

ematen den eboluzioa, baldin eta t=0 denboran bitxilore berri bat (txuria) agertzen bada. Bapatean 

bitxilore horiek hartutako eremuak (2) eztanda egiten du, baina kuriosoena da margarita beltzak ere 

bersortzen direla eta 2000 milioi urte gehiago bizirautea lortzen dutela (1). Hau da, kooperazioa badela. 

 

Bitxia bada ere, ez dirudi inori okurritu zaionik ahal den eredu osotuago eta darwinista bat 

egitea, hau da, Daisyworld-en, aurreko ezaugarrietako batzuk simultaneoki sartzea.  

 Zein da ezaugarri darwinistak dituzten Daisyworld ereduen emaitza globala? Hauxe: zenbat eta 

ezaugarri gehiago sartu, orduan eta erregulazio gaitasuna gutxiago ematen dela, non eta berehala 

Daisyworld-en edozein propietate homeostatikoa erabat desegiten den. Sinpleki esanda: darwinismoa 

ez da bateragarria ezaugarri gaiarrak dituen Daisyworld batekin. Daisyworld erabiltzen bada Gaiaren 

arketipo gisa, konklusioa da Gaia eta Hautespen Naturala ez direla bateragarriak. 



 

 

 

 

IRUDIA 3: Hau da Lovelock-en eredu originala, bitxilore “tranpatia” gris kolorekoa gehituta (lerro ez-

jarraia). Aurreko ereduari tranpatia gehitzeaz gain, jasaten duten tenperaturara egokitzeko posibilitatea 

gehitzen zaio (lerro jarraia). Ikusten dugunez, eredu originalak ongi onartzen du tranpatiaren sarrera eta 

denbora erlatiboki labur batean kenduta, temperatura erregulatzen da (lerro ez-jarraia ia horizontala 

da denbora tarte luzeetan). Aitzitik, bitxiloreak egokitzen badira (darwinismoaren beste baldintza bat), 

bitxilore tranpati baten sarrerak hausten ditu erabat erregulazio-propietateak (ez dago gehiago lerro 

jarraian lerro horizontalik) 

 

 

IRUDI 4 eta 5: Daisyworld-en “esperimentu” berri bat irakaskintzaz betea 

 Esperimentuaren “0” denboran, bitxilorerik gabe, eta eguzkiak gaur egungo argitasuna 

mantenduko balu, Daisyworld-eko tenperatura konstantea izango litzateke, eta 30 gradutik zerbait 

goragokoa. Baina une batean landatzen baditugu bitxilore txuriak eta beltzak, tenperatura horretan,  

txuriak ugarituko lirateke eta planetaren %40a okupatuko lukete. Beltzak ez lirateke temperatura 

horretan ugarituko. Baina prozesu horrekin, tenperatura jetxiko litzateke Daisyworld-ean (kolore 



 

 

txuriaren eraginez), eta horrekin bitxilore beltzak ugaltzen hasiko lirateke, planetaren %20a okupatuz. 

Eta beltzen ugaritzearen ondorioz tenperatura igoko litzateke. Baina modu horretan, 22,5ºC-ko 

tenperaturan,  oreka egoera batera iristen da, eta bitxilore txuri eta beltzen okupazioaren banaketa 

egonkorra mantenduko zen. Modu horretan bitxilore mota biak “zoriontsuak” dira. Txuriek, beltzei 

esker, beren presentzia arintki handitua ikusten dute planetaren larruazalaren %50a betetzeraino. 

Hitz giltzarriak: koordinazioa, aldaketa klimatikoa, klimaren erregulazioa, hazkunde esponentziala, 

populazioaren egonkortasuna. 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. ATALA: GAIA, ORGANISMO EZ-DARWINISTA DA. 

 Zientziak, bere historian zehar egin duen aurkikuntzarik handiena, sotila da: Unibertsoa 

eraldatuz doa. 

 Zein zentzutan eboluzionatzen du? 

 Energia eta materiaz osaturiko eta gutxi gorabehera formarik gabeko zopa batetik abiatuz, 

egitura konplexuak osatu dira, galaxiak bezalakoak, izar eta eguzki sistemekin, Jupiterreko atmosferaren 

lerroak bezalako egitura eder eta konplexuak dituzten planetekin, Io-ko (Jupiterren ilargietako bat) 

sumendiak edo Lurra bera. 

 Unibertso honen bazterreko gune batean, behintzat, gaur egun ezagutzen dugun izakirik 

konplexuenak eboluzionatu du: Gaia da. 

 Hau, gertaera bat da, behagarria den gertaera. Unibertsoa konplexuagoa bihurtu da, gutxienez 

bere guneetako batzutan eboluzionatu du. 

 Haatik, hori horrela izanik ere, Zientzia ez da sartu eboluzio hori, egitura geroz eta 

konplexuagoak eratzeko joera hori, gobernatzen duten legea edo legeak bilatzeko ahaleginetan. 

 Lurraren azalean, Unibertsoan eman den prozesuaren antzekoa eman da. Gune batzutan 

konplikatu egin da. Bizitzari dagokionez, badakigu arbaso amankomun gutxi batzutatik gatozela, 

bakterioak edota, agian, bakterio eta birusen komunitateetatik; izaki oso bakunak dira gure zilborrarekin 

alderatuz gero, baina oso oso konplexuak ur molekula batekin alderatzen baditugu. 

 Gogoan hartu behar dugu zergatik konplexutasunera joera hori izan den ez-ikusia Darwinen 

ondoren zientzia biologikoetan. Izan ere, bai Kosmologian eta baita Biologian, nahiago izan da hain 

begibistakoa dena ukatzea. 

 Darwinismoak ezin du azaldu organismo konplexuagoak sortzeko joera eta fenomeno honen 

iraunkortasuna. Eboluzio biologikoa ez zen bakterioekin amaitu, ezta zelula eukariotoekin (gure 

gorputza osatzen duten zelulak dira eukariotoak), ezta lehen organismo plurizelularrekin ere. 

Denontzako begibistakoa da gure burmuinaren zelula bat konplexuagoa dela, nahi den bezala neurtuta 

ere, bakterio bat baino. Eta denontzako begibistakoa da medusa bat konplexutasun gutxiagokoa dela 

igela bat edota orkidea bat baino. 

 Darwinismoak ezin du, ezta ere, noski, azaldu nola eman zen lehen izaki erreplikantea (ez 

zegoen hautespenerako hautagairik) eta argi dago Big-Bangetik lehen ugaltzaile horietaraino egon zela 

eboluzio ez-biologiko eta a-darwinista bat. Hau da, eboluzioa izan da, darwinismorik gabekoa. Lehen 

ondorioa: darwinismoa ez da unibertso honetako eboluzioaren historia osoa, eta horrela izanik, egon 

behar dira konplexutasuna gehitzera behatu ahal izan den tendentzia gidatzen duten legeak. Lege horiek 

amankomunak izango dira (oinarrizkoak direlako) bai galaxien eboluzioari begira eta baita bakterioen 

eboluzioari begira ere. 

 Eta eboluzio biologikoa ez da soilik ematen biologoek organismo deitzen duten horiengan. Zer 

gertatzen da ekosistemekin? Eboluzionatzen ari dira ere? Gogoan har dezagun lehen ekologoek 



 

 

organismotzat edo superorganismotzat balioesten zutela. Zer da erleen, txingurrien edo termiten 

kolonia bat? Ez al da kolonia bera organismo mota bat? Darwinismotik begiratuta zerk hautatuko 

litzateke, txingurriak ala inurritegiak? Ez al dira inurriak koloniaren zelulak bezelakoak? Ez al dute lan 

egiten eta sakrifikatzen koloniaren onuraren alde? Nor ugaltzen da, inurri langile-antzua—edo kolonia 

bera? Nork, bada, eboluzionatzen du? 

 Bestalde, Gaiaren teoria dugu. 

 Lovelock-en hasierako ideia edo hipotesia zen, ikuspuntu metaforikotik gutxienez, Lurra, edo 

hobe esanda Lurren bizitzak duen eragin-eremua, organismo bizi bat bezala ikustea, gaitasuna zuena 

harrigarriki erregulatzeko atmosferaren konposizioa, ozeanoak eta litosfera. Ente horri Gaia deitu zion. 

 Baina Gaia ezin zen izan Darwinen teoriaren emaitza, eta zientzialari  batzuk pentsatzen dutenez 

teoria hori osoa dela, kritika batzuek egin zioten Gaia teoriari, azken honek izaki bizidunak jokoan sartzen 

baitzituen. 

 Haatik, Lovelock-ek hasieratik Gaia Darwin barruan sartzearen alde jo zuen. Berarentzat, izatez, 

darwinismoaren zabaltze bat da. Eta 40 urte darama bere toeria Darwinenarekin bateragarri egin 

nahian.  

 Lortu gabe. 

 Lehen arazoa da Gaiak egiten duena, ez dela darwinismoaren eritziaren arabera  organismoek 

egin behar dutena, kontrakoa baizik: 

 Darwinen arabera organismoak egokitzen dira ingurumenera lehiaren eta hautespen 

naturalaren bidez. Baina Gaia egiten duena da ingurumena bera egokitu berarentzat (eta biosferan bizi 

diren organismoentzat). Alde hortatik bi indar guztiz kontrakoak dira. Egokitzen bazara ez duzu 

ingurumena egokitu behar. Ingurua egokitzen baduzu ez dago egokitu beharrik. 

 

Azken emaitza izango da  

Hautespen Naturala eta Gaia  

ez direla beteragarriak 

 

 Kurioski, kontraesan hauen soluzioa ez da, egin den bezala, Gaia teoria gutxiagotzea, 

darwinismoarena baizik, eta horrekin batera neodarwinismoa bera. Gainera, Gaia askoz ere 

indartsuagoa egin behar da Lovelock bera ausartu dena baino (Lovelock-ek, egia esan, atzeraka egin du 

pausuz pausu azken lau hamarkadetan). 

 Gaiaren hasierako intuizioa ( organismotzat hartzea), horixe da nire  ustez, hobekien ahokatzen 

dena behatu ahal izan diren gertaerekin (eboluzionismoarenak eta ekologiarenak). Hau da Gaia 

organismo ebolutiboa da, eskubide osoz, erlauntza edo termitategia izan daitezkeen bezala. 

 Eta organismoa denez izaki teleologikoa da, hau da, xedeak ditu. 



 

 

 Zikoinak helburu argi batekin (kabia egin) adartxoak biltzen dituela esaten dugun bezala, erleak 

helburu oso argi batekin erregina-jalea  ekoitzen duela esaten dugun bezala, eta izaki bizidun guztiengan 

helburuak identifikatzen ditugun bezala (bere ekintzen kontziente izan ala ez) , gauza bera gertatuko da 

Gaia bezelako izaki batekin, izaki bizidun batekin (organismo batekin) identifikatzen ditugun funtsezko 

propietate guztiak bait ditu.  

--------------- 

Theodosius Ddobzhansky: “Ezerk ez du biologian zentzurik salbu eta eboluzioaren argitan” 

Lynn Margulis: “Eboluzioa, sinpleki esanda, historia osoa da”.  

 

 

  



 

 

GAIAREN ANTIPARRAK ZEHAR (I)  

Atlantiko kostaldetik gertu zaude, eukaliptoz betetako mendiz inguratua dagoen bailara batean. 

Paradoxikoki giza-etxeen inguruan ematen da bioaniztasun handiena: loretokietako barietate exotikoak, 

beste hemisferiotako kiwiak, aranondo, gereziondo eta sagarrondoen ondoan. Makal isolatu eta handia, 

hagin-zuhaixkaren bat ahiotz tankerakoa, ertzetan gaztainondoak eta haritzak, eta batzutan 

intxaurrondoren bat. Baratzak ezartzen dituen mugetatik haratago, eukaliptoaren monokultiboa ezarri 

egin da hemen. Urrutitik, mendiak berde dirudite baina berde artifiziala da, Castillako lurretan 

zekalearen edo gariaren horiaren antzekoa, lurraren zorua, oraindik Gaiaren, hau da, nire azala 

osasuntsua dena edo zena, harrapatuz. Hemen nire azala ile berdez beteta dago, bilorde bat bezala 

lerrotan jarriak; buru-azal osasuntsu batetik nahiko urrun. Gorago, zure ezkerretara, zure eskalan 

izugarri handia den orban batek uzten du agerian nire haragi bizia. Zauri etengabe irekia eta handitzen 

doana buldozer, hondeatzaile edota noiz behinkako dinamita eztanden eraginez, nire azala eta nire 

haragia txikitzen duzute nire hezurretan barrena sartzeko hezur-muinaren bila. Oraingo honetan harria 

eta arbela da. Zertarako? Zuek jarrai ezazute nire azalean, jadanik izurratuan, etxe gehiago egiten. 

 

 

 

4. ATALA. GAIA ORGANIKOAREN TEORIA  VERSUS  NEODARWINISMOA. 

 Azpimarratu dugu jadanik Darwinen teoriaren (eta handik eratorrien) eta Lovelock-en teoriaren 

(eta handik eratorrien) arteko bateraezintasuna. 

 Hainbat idazlek, bateraezintasun hori ikusita, Gaia teoria ahuldu edo mugatu dute. Tyler Volk 

izango da, agian, Gaiari dagokionez adituen artean, teoria minimizatu dutenen adibiderik onena. 

 Volk-entzat, bizitza egokitzen da une bakoitzean jasaten duen ingurura, nahiz eta, inguru horren 

zati handi bat izaki bidizunek sortzen ditugun hondakinen ondorioa izan. Hau da, izaki bizidunek sortzen 

ditugun hondakinetatik bizi gara eta, sinpleki, gure atzean uzten goazen ingurura, hautespen 



 

 

naturalaren bidez, egokitzen gara. Zenbait parametro gaiarrak, karbonoaren, fosforoaren eta 

nitrogenoaren berziklatze tasa bezalakoak, izaki bizidunen egokitzeko gaitasun handiaren adierazleak 

dira. Hori dela eta, super-efizienteak dira baliabide naturalen bilaketa lanean, eta baliabide horiek behin 

eta berriz erabiliak izaten dira biziraupena ziurtatzeko. Horrela bada, bizidunek izaki bizidun baten 

hondakinak elikagai gisa erabiltzen dituzte. 

 Egia esan, Gaia darwinismoarekin bateragarri egin nahi bada, beste erremediorik ez dago Volk 

jarraitzea baino, Gaiaren gaitasunak minimizatuz. 

 Berarentzat tenperaturaren, atmosferako gaseen etabarren erregulazioa kasualitate hutsak dira 

(“opariak” deitzen ditu). 

 Arazoa da hori ez dela oso zientifikoa. Funtsean, Volk-ek minimizatzen du “Gaia jainkotsa”, 

bestea, “Fortuna jainkotsa” goraipatzeko, eta hauxe da grekoen artean zientziatik gutxien duen 

jainkotsa. Azkenian aterako genukeen ondorioa litzateke biosfera ente bakarra dela Unibertsoan. 

Itsasoan, milioika urtetan gatzen kontzentrazioa konstante mantendu bada kasualitatea izan dela; eta 

oxigeno kontzentrazioa atmosferan %15-25 ekoa, milioika urtetan mantendu bada, kasualitatea izan 

dela; egunen batean hau aldatzen bada, izaki bizidunek teoria darwinistak dioen moduan egokituko 

direla. 

 Baina hainbeste dira “kasualitateak”, ezen edozein ikuspegi ez-pseukoerlijiosok eraman beharko 

liguke pentsatzera ezetz, ezin dela horrela izan, arrazoi zientifiko bat egon behar duela guzti honen 

atzean. 

*** Zergatik suntsipen handi baten ondoren, dinosaurioak eta  espezien erdia baino gehiago 

desagertarazi zuen meteorito  batek eragindako aldaketa klimatikoaren ondoren, itzuli zen 

 berriro aurreko homeostasiaren balioetara (tenperatura, uren  azidotasuna, itsasoaren 

gazitasuna, gas konzentrazio  atmosferan), baldintza berrietara egokituriko izaki berriak sortu 

beharrean? 

Gaiaren ikuspuntutik, erantzuna oso sinplea da: Gaia, nahiz eta zauritua edo gaixotua egon, istriputik 

onik atera zen, organismo batek gaixotasun edo istripu baten ondoren egiten duen bezala. 

Neodarwinismoaren ikuspuntutik erantzun logikoa litzateke ingurumen berriari egokituriko espezie 

berriak sortzea. Baina espezie berri egokitu eta arrakastatsu horiek aldatu zuten poliki poliki bere 

ingurumen berria beraien hondakinen bidez? Non eta espezie berri horiek desagertuko ziren espezie 

berriez ordezkatuak, eta azken hauek, azken batean, sorrarazi zuten… meteoritoaren aurreko garaietan 

zegoen ingurumenaren oso antzekoa?! Fortuna jainkotsak sartu al zuen eskua meteroritoak eragindako 

aldaketa klimatikoari egokitzen ari zirenak sor zezaten bere “gorotzen” bidez, aurrekoaren antzeko 

ingurumena? Frogatu al daiteke hori? 

------------------ 

“Azalpen sotilagoa da pentsatzea berrelikadura kritiko gutxi batzuk, zori hutsez, ingurumena 

egonkortzearren ari direla” Andrew J. Watson. 

“Gaia da bere hondakinez sorturiko mundu-zabortegi bateko bizitza”. Tyler Volk 

----------------------  



 

 

***Zergatik Lurraren gainean izan diren baldintza biofisikoen eboluzioa izan da egokiena forma 

geroz eta konplexuagoak sor daitezen? Kasualitatez ere? 

 Zeren errealitatea da tenperatura eta bestelako parametro asko aldatu direla, geldo, milaka 

milioi urtetan, termitategia, kurriloa edo baso tropikala bezain forma konplexuak ahalbidetuz. Duela 

 3.000 milioi urteko baldintzetan ez soilik ez ziren existitzen gaur  egun ikusten ditugun 

forma horiek. Ez lirateke existituko ezta hain konplexuak liratekeen formak, edozein izanik ere  forma 

horiek.  

Zergatik? Zeren 15ºC-tan egon beharrean 60ºCtan baldin ba daude, proteinak ez dira 

egonkorrak izango,  izaki bizidun guztien zeluletako mintzak konponketa-mekanismo eta energia 

kontsumo askoz gehiago beharko dutelako  tenperatura horretan, 15ºC-tan baino. 60ºC-tan izaki 

bizidunek  energia extra erabili beharko lukete, eta horrekin zailduko litzateke beraien eboluzioa 

konplexutasunerantz. Gauza bera gertatzen da uraren ingurumenarekin (itsasoak, lakuak, errekak) oso 

azidoa balitz edo oso basikoa (eta ez gure egunetan bezala praktikoki neutroa), izan ere baldintza 

horietan  bizitza egokitu ahal izango litzateke baina ordainez defentsarako eta energia/baliabieen 

atzemateko mekanismoak beharko luke  eratu. 

 Noski, ba daudela izaki bizidunak muturreko ingurumenetan (oso azidoak, oso gazituak, oso 

beroak, oso lehorrak…), baina ingurumen horietako bioaniztasuna ingurumen “suabeagoa”-etako baino 

bajuagoa da. Zergatik? Fisikak du erantzuna (ez neodarwinismoak, honek edozertarako egokitze-

gaitasuna nahi du eta): energia asko behar da babes-mekanismoentzat. Eta laku hipergazituetan 

flamenko konplexuak aurkitzen baditugu ere, hauek egokitu dira ingurumen hortara, bai, baina ez dira 

han eboluzionatu (ez dira sortu ebolutiboki ingurumen horietan bizi ziren espezietatik). 

 Hau da, Gaia eboluzionatuz joan da berarentzat onuragarria den ingurumen bat kontrolatuz eta 

sortuz, eta ingurumen hori osatzen duten izaki bizidunek gai dira hazteko, azkarrago eboluzionatzeko 

eta beren aniztasuna handitzeko. 

 Hobe da nola izan den pentsatzen saiatzea, mila kasualitate izan direla pentsatzen egotea baino. 

Behintzat, ikuspegi zientifikotik. 

 Baina gainera Lurraren konplexutasuna ez da handitu sinpleki modu linealean 

 Askoz denbora eta bakterio belaunaldi gehiago behar izan ziren lehen zelula eukariotoa 

osatzeko, lehen organismo plurizelularra eratzea ahalbidetzeko behar izan ziren eukarioto belaunaldien 

eta denbora baino. Eta lehen organismo plurizelularretik are denbora gutxiago eta belaunaldi gutxiago 

behar izan ziren lehen termitategia eratzeko. Konplexutasuna azeleratu egiten da mantsotu beharrean. 

Eta justu, gertakizun aleatorioen kasuan) espero zitekeen bezala (neodarwinismoaren iritzia) 

konplexutasuna mantsotu beharko luke, eta geroz eta “saiakera” kopuru gutxiago izango lirateke. 

(Denbora luzeago belaunaldien artean: bakterio bat ordu erdiro ugaltzen da eta ugaztun batek, aldiz, 

asteak behar ditu edota urteak. Hau dena, berriro ere, kasualitatea al da? 

 Neodarwinismoak ez du konplexutasunaren handitzea gaizki esplikatzen soilik, matematikoki 

frogatu daiteke azeleratzen den konplexutasun-hazkundea ez dela bateragarria ausazko aldaketaren 

eskutik etorri beharko lukeen berrikuntzarekin (neodarwinismoaren egokitze-zentzurik gabeko mutazio 

famatuak gehi hautespen naturala). Darwinismoaren arabera espero beharko genukeena da 

konplexutasunaren hazkundea bai, baina geroz eta tasa mantsoagoz; hain zuzen, behatzen dugunaren 



 

 

kontrakoa. Berriro ere azalpenak Fortuna jainkotsaren laguntza beharko du eta oraingo honetan beti 

norabide berean eragiten. Dado batekin, urte luzeetan, seia aldi askotan atera ondoren, jokoan 

jarraitzea eta seiak ateratzen jarraitzea eta horrela milaka aldiz jardutea bezelakoxea da. 

 Azken batez, edonori bururatzen zaio mirari bat baino gehiago dela: dadoak sei aldetan sei 

zenbakia duela (hipotesi zientifiko frogagarria) 

 Erreplikatzen hasi ziren lehen izaki bizidunetik termitegietara, gepardoetara, baso tropilaketara 

eta Gaia-ra, dena konplexutasun azeleratuaren hazkunderako joera argia jarraitu duen historia izan da. 

Eta entitate organiko hierarkikoki ordenatuen agerpenera: bakterioak, eukariotoak, plurizelularrak, 

inurritegiak, ekosistemak, Gaia. Horiek denak, organismo bizi baten ezaugarriekin. 

 Gertaera ebolutibo hauek teoria zientifiko batekin azaltzen saiatu behar da. Eta 

neodarwinismoa horiekin kontraesanean dago.  

 

GAIAREN ANTIPARREN ZEHAR (II) 

Mendiaren lerro gorena jarraitzen baduzu, dozenaka errota eolikoen ilara ikusiko duzu. Nire azala, 

jadanik mila moduz zigortua, ziztatzen dute. Oraingoan, akupunturako jostorratzak balira bezala, baina 

gorputz zauritua senda dezaketen gune energetikoen bila aritu beharrean, erabiltzen dudan energiaren 

zati txiki bat hartzen dute. 

Oraindik gutxi dira, baina nire azala jostorrazez estaltzen baduzute, nondik etorriko da mina oraingoan? 

Ikusi izan dut egunsenti garden eta garbi batean nola haize-errota bakar bat biraka zebilen, nagi, brisa 

urri bat atzematen. Brisa eskasa zen baina, hala ere, goizeko behelainoa argitzen laguntzen zuen. 

Errotaren atzean, behelainoa mantentzen zen eta horrela jarraitu zuen errotaren adarrak gelditu ziren 

arte. Haizea ez duzute ikusten, eta badirudi energia dohakoa dela, ez nauela eregiten, baina ez da 

horrela. Nola izango da horrela? Haizearen hegaletan mugitzen dira nire hegaztiak eta polena; bere 

indarraren zati handi bat erreibindikatzen duzutenean noraino iritsiko dira beraien hegaldiak? Ohiko 

bidetik aldenduko al dira? Zeren errota bat erresistentzia bat da, eta haizea, korronte elektrikoa bezala, 

adimentsuki mugituko da traba gutxien duen lekutatik. Erresistentzia handia jartzen baduzute, bideak 

aldatuko ditut eta haizeen-arrosa berriro diseinatu beharko duzute errota jartzen baduzute. 

Haizeak ez du soilik euria dakarten hodeiak eramaten. Haizea ere lainoen formazioaren parte da. 



 

 

Ur tantak osatzeko behar da hazi bat eta hazi hori nik daramat: izeiaren polena edo Saharako hauts-

mota, edo bakterio edo birus omnipresenteak. Etsaitzat hartzen duzute birusak, buru ia esferiko duten 

horiek: ADN biltegiratzeko idealak iruditzen zaizkizue. Birus askoren forma eta konposizioa egokia da 

bere inguruan ur-tantak eratzeko….apostu egin nahi? 

Ur tantak osatzen dira ere, dimetilo sulfuroari esker, nire algak ekoiztua, eta nire arbolek ekoiztutako 

terpenoei esker. 

Terpeno, birus, polen eta gainontzekoak barreiatzen ditut haizearekin. 

5. ATALA: GAIA ETA ENTROPIA 

 Irakurlea pentsatzen egongo da: baina zer ikusteko dauka entropiak (desordena handitzearen 

kontu horiek) Gaiarekin edo eboluzioarekin, edo bizitzarekin? 

 Izan ere, ez al dirudi kontraesankorra entropiaren legea eta guztiz ordenatuak diren izaki 

bizidunen presentzia?  

 Ez, ba. Ez dago kontraesanik eta are gehiago: termodinamikaren legeak Gaiaren alde daude. 

 Defini dezagun intuitiboki, baina ikuspuntu fisikotik guztiz egokiz, bigarren legea.  

 Entropiaren definizioa: sistema batek duen energia, bere parteen artean partekatze- edo 

barreiatze-gradua.  

 Termodinamikaren bigarren legea, entropiaren legea: unibertsoan  entropiak handiagotzeko 

joera du. Hau da, Unibertsoaren barruan energia barreiatzeko eta partekatzeko joera berezkoa da.  

Esamolde antropozentrikoa erabiliz: Unibertsoak bere burua maite du, non eta bere parteek, 

preziatuena dutena, hau da energia, besteekin partekatzeko berezko joera daukaten.  

 Horrela bada, sistema batek entropia bajua izango du baldin eta munduaren gainontzekoarekin 

barreiatu eta partekatu dezakeen energia  badu. Entropia altua izango du bere energiaren zatirik 

handiena partekatu badu. 

 Adibide bisual argi bat jar dezagun. Imagina dezagun koiotea bidelariaren atzetik korrikan. 

Dakigun bezala, koioteak amaituko du beti amildegi baten goialdean, aidean flotatzen instant batzutan. 

Ohar gaitezen une horretan energia potentzial grabitatorioa duela eta termodinamikaren lehen legea 

betetzen ari dela: bere energia kontserbatzen du. Bainan ez du betetzen bigarren legea: amildegiaren 

sakonarekin eta aidearekin partekatu dezakeen energia erabilgarri asko du, eta horrela sahietsezina da 

gainbehera eror dadin. Horrela egiten duenean energia potentzial grabitatorioa energia zinetikoa 

bihurtzen da eta ibilbide guztian bero-energia ere (aidearekin  marruskadura eta amaieran lurzoruaren 

eta bere gorputzaren beroketa). Bigarren legea bete du. 

 Badira sistema batzuk ezin dutenek, une jakin batzutan, bere entropía handitu, zerbaitek 

eragozten dielako (koiotea amildegira azaldu baino lehen edo kristalezko basua mahaiaren gainean). Eta 

badira subsistemak, une eta denbora batez, entropía gutxiagotu egiten dutenak ere, adibidez, gatz 

arruntaren kristalaren formazioan bere kloro eta sodio ioiak disolbatuak zeuden ura lurruntzen danean. 

Kristalaren entropía gutxitu egin da (bere lotura kimikotan energia kantitate bat biltegiratua gelditu da). 

Zer gertatzen da bigarren legearekin? Ezerrez. Betetzen ari da, izan ere ura lurruntzean kristalari falta 



 

 

zaion entropia soberan eraman bait du. Sistema globala, ura gehi kloro eta sodio) energia gehiago 

partekatzen eta barreiatzen du ura lurrundu eta kristala osatu eta gero, aurretik baino. Areago, 

kristalaren formazioa errezten da, hain zuzen, horrela energia gehiago partekatzen eta barreiatzen 

delako.  

 Gauza bera gertatzen da izaki bizidunekin! Denok biltegiratzen dute energia, denbora batez 

partekatzen ez duten beren lotura kimikotan. Baina gainontzeko trukaketa energetiko guztietan, 

bizidunak dauden unibertsoaren entropia handiagotzen ari dira eta bere gorputzetan ematen den 

entropiaren gutxiagotze hori konpentsatzeko moduan. 

 Pentsa dezakegu, bai, baino… zergatik ez dira azkar-azkar hiltzen izaki bizidunak? Adibidez, 

zergatik ez dira sistematikoki arbolak autoinmolatzen erreta? Modu horretan entropía ere handiagotuko 

zen.  

 Bada, zerbait gehiago badagoelako: kasua da naturalezak ez duela bigarren legea edozein 

moduz betetzen; bere joera da hori egitea ahal den modu azkarrenean. Ematen du gradienteak 

gorrotatzen dituela (gradienteak dira jauzi energetikoak, koiotearena bezelakoak) edota saiatzen dela 

energia barreiatzen eta konpartitzen ahalik eta modu azkarrenean. Gradientea murrizteko edo energia 

partekatzeko bi bide baldin badaude, naturak azkarrena hautatzen du. 

________    

“Zergatik ez diozu entropia deitzen? (…) Inork ez daki bene benetan zer den entropia, eta 

orduan edozein debateren aurrean beti egongo zara abantaila egoeran”. - John von Neumann 

– 

”Ordena ez da gauza materialak bere baitan duten ezaugarri bat, antzematen duen 

gogoarentzat erlazio bat baizik”. - James C. Maxwell 

------------------------   

 Adibideak: koiotea amildu egiten da, ez du mantso mantso planeatzen, suabeki amildegiaren 

hondora iristeko. Mendian erortzen den ur tanta itxasora doa aldapa handienean behera, dagoen lekuan 

ahal duen azkarren. Aldapan behera doan pelota ez doa sigisagan. 

 Gatzaren kristala osatzean uraren lurruntzea erraztu egiten da eta horrekin azkarrago handitzen 

da entropia?  

 Bai.    

 Hau da, termodinamikaren lege berri bat izan daitekeenaren atarikoan gaude, laugarren legea 

(hirugarrena da ezin dugula 0º Kelvin edo -273,16º Celsius-etik behera jetxi):  

 Laugarren legea (atarikoa): entropia handiagotzeko bi bide baldin ba daude bide azkarrena 

faboratuko da. Berriro antropozentrikoki adieraziz: Unibertsoak bere burua maite du apasionatuki.  Ahal 

duen azkarren banatzen da energia. 

 Eta lege hau bikaina da bizitzarentzat. Izan ere, sistema konplexu batek, entropía 

handiagotzeko,  bide posibleen aniztasuna areagotzeko joera du. Bide posibleen kopurua handitzean, 



 

 

estadistikoki, laugarren legea betetzea ahalbidetuko duten bideak agertuko dira. Hau da, 

konplexutasuna, behin ezarri eta gero, egonkorra izango litzateke, bera parte den sistemak entropia 

azkarrago handiagotzeko joera izango duelako.  

 Eta bizitza, definizioz, konplexua da. Horrela bada, frogatu ahal dugu. Organismo bat duen 

sistemak handiagotzen du bere entropia organismo hori gabeko sistema baino? Erantzuna: printzipioz 

bai. Arazoa da izaki bizidunak hain konplexuak direla ezen dauden sistema bera konplikatzeko, aldatzeko 

joera dutela eta orduan alderaketa ez da hain erraza.  

------------- 

“Bigarren legea, izaki bizidunen hiletaren ziurtagiria izatetik urrun, geroz eta handiagoa den 

beraien orden eta aniztasunaren bermea da” - Ramón Margalef - 

“Laugarren legea: naturak gorrotatzen ditu gradienteak” - Rob  Sheldon – 

---------------    

 Irudikatu behar al dugu sistema bat nahiko globala alderaketa egin ahal izateko? Gutxi gora 

behera. Imagina dezakegu nola izango litzateke bizitzarik gabeko Lurra eta honek sortzen duen entropía 

bizitza duen Lurrak (hau da, Gaiak) sortzen duenarekin alderatu?  Lurra Gaiarekin konplexuagoa izateaz 

gain Unibertsoaren entropia azkarrago handiagotzen du?  

 Erantzuna da Bai! 

 Hau da, termodinamikaren legeak sistema konplexuen estabilitatea faboratzen dute. Beraien 

sustengarritasuna. Gaiaren garapena sustengarria da konplexuago mantentzen den sistema bateruntz 

eboluzionatzen duelako. Geroz eta egonkorragoa izango da sistema geroz eta konplexuago bateruntz 

eboluzionatzen badu.  

 Hortaz bada: bizitza ez da kasualitate bat Unibertsoan; aitzitik seguruenik nahiko arrunta izango 

da (egia da baldintza batzuk behar dituela, gatzaren kristala osatu ahal izateko lurruntzen ari den ura 

behar duen bezala), baino behin bizitza eratua, fisikaren legeak bizitzaren aldekoak dira, eta garrantzi 

handikoa dena, bizitzak bere konplexutasuna areagotu dezan laguntzen du! Hau da, darwinismoak 

azaldu ezin duena, [zergatik dagoen  (Gaiaren kanpotik etorritako katastrofeak izan badira ere) geroz 

eta espezie konplexuagoak agertzeko joera iraunkor bat], fisikaren legea eskutan azalpen partzial bat 

badugu: organismo konplexuak egonkorrak dira  termodinamikaren legeak betetzea faboratzen 

dutelako.  

 Baina ez dut esaten lege horiek aski direla espezien eta Gaiaren eboluzioa azaltzeko, ez bait dute 

lege horiek azaltzen nola agertzen diren organismo konplexuak edo sistema konplexuak. Esplikatzen 

dutena da bere iraunkortasuna, bere egonkortasuna. Aldiz, neodarwinismoak ez soilik ezin du esplikatu 

hori, baizik eta inplikatuak daudela dioen indarrak azaldu ditugun legeen guztiz kontrakoak dira. Izan 

ere, neodarwinismoarentzat Izakien arteko elkarrekintzak lehiakorrak dira, hautespen naturala indar 

sinplifikatzailea da (eta edozein moduz kontserbakorra) baina inoiz ez konplexutasunaren sortzailea. Bi 

izaki lehian hasten badira, Darwinen moduan, errekurtsoengatik, entropia azkarrago handiagotu ordez, 

alderantziz ibiliko da, mantsoago handitzeko joera izango du. Hain zuzen, sistemaren konplexutasuna 

murrizteko joera duelako. Koordinazioa eta kooperazioa, eta ez lehia, dira sistema bat integratzea 



 

 

ahalbidetzen duten indarrak. Zelula eukarioto bat sortu zenean prokariotoen arteko elkarrekintzaren 

bidez, elkarrekintza ezin izan zuen lehiakorra izan, halabeharrez koordinatua baizik. Txolarre bat sortzen 

danean bere zelula eta organoen arteko elkarrekintza moduan, inori ez zaio bururatzen bere bihotza 

lehian dagoela eta hautatua izan dela burmuinaren kontra, edo zelula epitelial bat hautatua izan dela 

beste baten aurka bere egokitzapena egokiagoa delako eta gehiago ugaltzen delako. Sistema 

konplexuak hautatuak izaten dira osatu eta gero, baina ez Darwinen hautespen naturalaren bidez, 

termodinamikaren legeak horrekin betetzen direlako baizik. Eta hobeto betetzen dute “laugarren 

legea”. 

 

 

  



 

 

GAIAREN BETAURREKOEN ZEHAR (III) 

Badakizu baso euritsu batean, erortzen den euriaren zati handi bat bertako landareen transpirazioaren 

bidez sortzen dela, eta haizeak eragiten du noizen behinka Eguzkia, bera ere beharrezkoa, ager dadin. 

Haizerik gabe lanbroa iraunkorra litzateke, aidea lurrunez betea egongo litzateke eta nire landareen 

transpirazioa erritmo txikiagoan emango zen. 

Eta transpirazioaren erritmoa da lurreko landareek erabiltzen duten energia funtsezkoena eta handiena 

eta horrekin mugitzen dituzte ekosistemak. Ez, ez da fotosintesia, ebapotranspirazioa baizik.  

Fotosintesia da zure gorputzarentzat beharrezkoa den proteinen ekarpena bezelakoa, eta transpirazioa 

dira karbono hidratoen eta gantzaren bezelakoa, zeren Eguzkitik, fotosintesiaren mekanismo konplexu 

eta sotilaren bidez, landare batek erabili duen Julio energia bakoitzeko, Eguzkiaren beraren ehun Julio 

erabili ditu landareak bere ponpa txurgatzailearekin, bere osto eta adarretan ura baporatuz, lehenago 

sustraiek xurgatutako ura. Ezin duzu imaginatu zer nolako entropia-gehitze eragiten den horrela. 

Gizakiek, nik klima kontrolatzeko pazientzia handiz biltegiratu nituen petroleo poltsak, gas eta ikatza 

erretzean sortzen duzuten baino askozaz ere gehiago.  

Horrela bada, zuk bildu Haizea eta murriztuko duzu nire ebapotranspirazioa. Horrela Julio bat atzeman 

eta neri  hamar kenduko dizkidazu. Hamar Julio gutxiago Unibertsoaren gainontzekoarekin 

partekatzeko. 

 

     

  



 

 

 Lurra sisteman, posible den aldiero, organizazio mailaren araberako hierarkia bat osatuko da, 

zelulatik organismoraino eta organismoetatik ekosistemetara eta Gaiara. Sahietsezina da Gaia, oso maila 

handia konplexua eta integratutako organismoa, eratzeari zuzendutako joera. Eta horrela da, sinpleki 

esanez, integrazio eta konplexutasun horretara emandako urrats bakoitzak, Lurrak Eguzkitik datorkion 

energia Unibertsoarekin azkarrago partekatzea eta barreiatzea eragiten duelako. Eta Gaia organismo 

gisa ikusten badugu, berriro ere, bere osagaien arteko elkarreragina ez da izango lehiakorra, eta ez da 

existituko hautespen naturalik darwinismoaren erara. Eta ezin du holakorik egin, maila altuan konplexua 

de inongo organismok ez duelako bere baitan horrela jokatzen. Hortaz bada, elkarrekintza koordinatua 

izango da. Organismo biziak koordinatzen dira irakurlearen organismoaren zelulek egiten duten bezala. 

Eta koordinazio hori da automatikoki hautatua entropiaren handitze batera eramaten duenean 

(behintzat epe luzera begira). Izan ere, horrela hobeto betetzen da Unibertsoaren energiaren barreiatze 

azkarragoa. 

 Nire iritziz, Gaia organismo gisa begiratzen badugu, sistema aldatzeko (Lurraren azalera) 

horrenbesteko gaitasun du, zaila egiten dela Gaia duten edo Gaiarik gabeko sistemak alderatzea. 

Organismoa izaki xededuna da (bereak dira helburuak, inkontzienteak badira ere). Gaiak erregulatzen 

du tenperatura, ozeanoen gazitasuna, etabar... xede batekin, nahiz eta inkontzientea izan. Arraroa 

egingo zaigu hau ez badugu pentsatzen erlauntzak nahiko ondo erregulatzen duela barneko 

tenperatura, kontziente izan gabe, xede argi batekin (edo xede batzuk, hala nola argizaria solido 

mantentzea eta eztia likidoa, neguko gogortasunaren menpe egoten ez diren bere erleen biziraupena 

eutsi etabar...). Enara batek, bere kabia egiten duenean, begibistakoa da xede argi batekin ari dela, 

kontziente izan ala ez. Organismo orok xedeak ditu. Organismo orok faboratzen du entropiaren 

sorkuntza eta gainera azkarrago. Lurra sistemak, baldintzak egokiak badira, makro-organismo bat 

eratzeko joera izango du. Organismo hori Gaia deitzen badiogu, Gaiak xedeak behar ditu eduki. 

 Baina, hala nola nire zelule eta organoek badituzten bere xedeak baina aurkitzen diren 

organismoaren (nia-ren) menpe dauden bezala, non eta zelula asko hiltzen diren egunero organismoa 

baldintza optimotan mantendu dadin, gauza bera estrapolatu behar dugu Gaiarentzat. Gaiaren 

organoak eta zelulak, elkarrekintzan ari diren bere parteak, izango dituzte xede propioak, baina Gaiaren 

beraren xede eta eginduen pean egongo dira. Gaia da, eta ez hautespen natural darwinista, Gaiaren une 

bakoitzean hautespena egiten duena, zein zelulak hiltzen diren eta zeintzuk ugaltzen. Horrela egingo ez 

balu, ez legote integrazio aski izango organismo bat osatzeko haina. 

 Guzti honek, noski, ondorioak ditu gizakiarentzat eta Garapen Sustengarriari buruzko eta Gaia 

berari buruzko ditugun kontzeptuentzat. 

     

 

 

 



 

 

GAIAREN ANTIPARREN ZEHAR (IV) 

Oso oso zurea da handira eragin nahia, zu zaituen organismoaren barnean egiten duzuna ikusi nahi 

gabe. Jar itzazu 1000 jostorratz zure azalean eta egun horretan ez zara mugituko.  

Aski litzateke berriztagarria dela diozuen energiaren ameslariek “teknikoki” aprobetxagarriak liratekeen 

haizearen portzentai nabarmen bat atzematea, aski litzateke hori nire ziklo hidrologikoa eta 

konpartitzen dugun Lurraren klima aldarazteko.  Berriro esango dizut. Murriztu ezazu %80, edo agian, 

%95 zure pretentsio teknologikoak eta, agian, zure parasitismo energetikoa jasan dezaket, eta, bakadizu, 

zuk ere jasan ahal izango duzu. 

Energia fosilak eta nuklearrak gaitzesten dituzute erakartzen dituzten ondorio txarrengatik, txarrak 

zuentzako eta niretzako ere. Pentsatu behar izan zenuten ez nuela energia bat mezpretxatuko nire 

barneetan biltegiratuz. Ez naiz zuek haina tontoa. Baina energia “berdeak” ez dira zuentzat onuragarriak 

izango, ez bazarete automugatzeko gai. Erabili nahi duzuten energia horiek, nik erabiltzen ditudanak 

dira. Eta nola ez duzute ez ulertzen ezta errespetatzen ere, gertatuko da zuen kontra ere jarriko direla, 

energia hori bait da erabiltzen dudana klima erregulatzeko eta ziklo hidrologikoa mugitzeko eta nire 

materialen zikloak mugitzeko; nire odol-zirkulazioak, nire arnasketak, nire homeostasiak, nire funtzio 

guztiek energia behar dute, hain zuzen, unibertsoaren gainontzekoarekin konpartitu nahi dudana. Zuek 

pastelaren puska txiki batekin konformatu beharko zarete biziraun nahi baduzute. 

     

 

  



 

 

6. ATALA: KONPLEXUTASUNA 

 Hainbat aldiz esana dugu Unibertsoa eboluzionatzen edo bere parte batzutan itxuraldatzen ari 

dela geroz eta forma konplexuagoak osatuz. 

 Gure planetan, bizitzaren  historia, eboluzio, itxuraldaketa eta konplexutasunean emandako 

jauzien historia da. Lurrean hasten gara bakterioekin eta horiekin jarraitzen badugu ere, bakterio horien 

parte batzuk sinbiosi bidez betirako elkartzea lortu zutenean organismo unizelular konplexutan  

itxuraldatu ziren. Zelula horiek, nukleo mintz-duna edukiz (eukariotoak) gurekin jarraitzen dute, baina 

horietako batzuk lortu zuten azkenian, berriro ere sinbiosi bidez, oso maila altuko kooperazioan arituz, 

organismo plurizelularrak bihurtzea. 

 Sinbiosi bidezko eboluzioa hain arrakastatsua da, bizitzak,  hamabi bat aldiz modu 

independientez historian zehar, sorrarazi duela plurizelulartasuna.  Sozializaziora emandako urratsa –

insektu edo ugaztunen kasuan, adibidez—modu independientez asmatu izan da zenbait alditan. 

Behatzen duguna da, bada, konplexutasunaren areagotzea. 

 Giza adimena zerbait benetan konplexu eta interesgarria dela kontsideratzen badugu, orduan, 

dudarik gabe, bizitzak beste aldi askotan sorraraziko du: ez da bizitza soila mirari bat, ezta ere giza-

amodioa eta autokontzientzia. 

 

 Ba al dago konplexutasunerantzko joerarik? Erantzuna argia da: bai. Auziaren giltzarria da: 

zergatik dago joera hori? Zein da joera horren azalpena, “mekanismoa”? 

 Orrialde hauetan defendatzen dugun teoriaren arabera, entropiaren legeek ahalbidetzen dute 

konplexutasunaren egonkortasuna. Esan genuen hori dela beharrezkoa den propietatea, baina ez 

nahikoa. 

 Baieztatzen duguna da, Gaia eta bere baitako bizidunen ezaugarri partikularretatik eratorritako 

beste propietate bat behar dugula. Bizitza bera. 

 Organismoak ez dira subjektu pasiboak ingurumenaren kanpo-indarren aurrean, proaktiboak 

baizik. Arazo baten aurrean organismo batek itxuraldatzeko joera izango du, berak eta/edo bere 

ondorengoek (gogoan har dezagun ez duela soilik berarentzat ari) arazoa konpontzeko abagunea izan 

dezaten. 

 Itxuraldatze- eta eboluzio-ahalmena izango dira, nolabait, sistemaren eta organismo inplikatuen 

konplexutasun berarekiko proportzionala.  Pentsatzen dugu organismo konplexuenek martxan jarriak 

dituztela mekanismo konplexuagoak, gai direnak bere ingurumena egokitzeko –arazoa itxuraldatu—edo 

ingurumen berrira egokitzeko—bere burua transformatuz--. Nahiz eta organismo arrunten  eskala ez 

den egokia (eskala egokia planetarioa da, Gaiarena), gure teoriak onartzen du, printzipioz, ikuspegi 

neolamarckista. Geneak itxuraldatuak izango lirateke, baina ez aleatorioki, baizik eta organismoari, edo 

hobe esanda espezieari (eta egitan esanez Gaiari) onurak ekartzeko asmoarekin. 

 

 Itxuraldaketa prozesu honetan, bada, konplexutasunerantz joera natural bate gongo litzake. Eta 

joera horrek, hasierako etapetan behintzat, matematikoki funtzio esponentzialari erantzuten dio. 

Bizidun baten konplexutasuna “C” ezaugarriaren arabera definitzen bada, ezaugarri horrek, esan dugu, 

bizidun horren konplexutasunaren  arabera  aldatzen joateko joera izango du. Izaera hau da, 

matematikaren hizkera erabiliz, funtzio esponentzialera daramana. 

 Haatik, naturan portaera esponentziala ohikoa bada ere, nahiko denbora igarotzearekin batera, 

beti agertzen da eragile mugatzaile bat, inplikaturiko aldagaiaren hazkunde esponentziala mugatzen 



 

 

duena, eta azkenean funtzio matematiko sigmoidal (edo logistiko) batean amaitzen dena. Daisyworld-i 

buruzko 5. kapituluko irudiak oso ondo islatzen du esaten duguna. Erreparatzen badiogu bitxiloren 

hazkundeari, hasieran, itxuraz, mantso hazten dira eta gero “eztanda” bat ematen da eta geroago 

egonkortzen dira. Horrelako zerbait litzateke organismo bizien konplexutasunaren eboluzioarentzat 

gure teoriak aurreikusten duen hazkundea. Haatik, gure bi hipotesiak sakonkiago aztertuz: 

 

1.-Termodinamiaren legeen araberako 

     konplexutasunaren egonkortasuna. 

2.- Sinbiosi bidez,  mugak “gainditzearen” bilaketa aktiboa. 

 

Orduan konturatuko gara organismoek, eragile mugatzaileek konplexutasunean eragindako 

geldialdia gainditu dezaketela baldin eta konplexutasunaren neurgailua aldatzen badute. 

 Adibidez, organismo plurizelular baten eboluzioa eta “konplexutasuna” neurtu dezakegu, modu 

sinple eta gutxi gorabeherazkoan, organismoa osatzen duten zelula-mota diferenteak kontatuz –zelula 

neuronalak, epitelialak, sexualak, giharretakoak etabar…-- Horrela definituko genuke “C”: 

organismoaren zelula-moten zenbatekoan arabera. Eta aurresango genuke organismo konplexuagoen 

zelula-moten kopurua, portaera sigmoidal  baten  arabera  garatu dela, Lurraren gainean bizitzak izan 

duen historian zehar. Hasieran hazkunde esponentziala, eta gero, azkenian muga batera hurbiltzea. 

 Gure teoriak ez du soilik errealitateak aurreikuspen hori duen hala ez bilatzeko posibilitatea 

irekitzen; gainera galdetuko genuke zeintzuk diren “C”-ren hazkundea mugatzen dituzten murrizketa 

fisikoak, kimikoak eta fisiologikoak. 

 Baina bestaldetik, zelula-moten kopuruak gehienezko bat izanik ere, bizitzaren konplexutasunak 

ez du zergatik planto egin behar, bizidunak traba horiek gainditzeko gai baitira hierarkia maila 

handiagotuz, hau da, zelula-mota desberdinen arteko sinbiosi berriak bilatu beharrean, jadanik eratuak 

dauden organismo plurizelularren arteko sinbiosiak bilatuko lituzkete. Adibidez, termita bat bada 

organismoa, baina goragoko organismo izango litzatekeen termitategia edo termiten kabia organizatuz. 

Horrela, konplexutasuna neurtzeko aldagai berria ez litzateke termitaren zelula-mota desberdinen 

kopurua, baizik  eta , agian, termiten kasta kopurua edota termitategiaren formazioan inplikatu diren 

organismoen kopurua.  Ohartzen bagara, aniztasuna –zelula motak izan, edo organismo motak izan— 

konplexutasunaren neurgailurako proposamen bat izango litzateke. Baina garrantzitsuena da termitak 

bere konplexutasunaren muga gainditzen duela termitategian itxuraldatuz. 

 

--------------   

“Gauza konplexuak eta estadistikoki gertagaitzak, berez dira esplikatzeko zailagoak gauza bakun eta 

estadistikoki gertagarriak baino”. Richard Dawkins 

 

“Konplexutasunerantz gidaritzarik gabe doan prozesu aurreseanezinaren istripu loriatsuak gara” 

Stephen J. Gould.  

 

------------- 

 

 Eta horrela osatutako superorganismoa konplexuagoa denez, orduan  eboluzioak  –jauzika –, 

Gaian eta Unibertsoan jarraituko luke funtzio esponentzial bat mugarik gabe, edo behintzat, aztergai 

den muga nabarmenik gabeko sistema, Planeta edo Unibertso bera bezain handia izan arte, mintzagai 

dugun sistemaren arabera. 



 

 

 Ideia hauen aurrean, zer proposatzen du neodarwinismoak konplexutasunerantzko joeraren 

zergaitia azaltzeko? 

 Egia esan, ez dago azalpen zehatzik. Stephen J Gould-ek analogia bisual bat proposatu zuen 

arazoari aurre egiteko: mozkor baten ibilkera. Eboluzionista neodarwinisten aldetik ez dago bestelako 

ideiarik hain zehatz eta zabaldua Gould-ek proposaturikoa baino. Horrela bada, goazen ideia hori 

aztertzera. 

 

Imagina dezagun mozkor bat kale bateko paretari eusten diola eta ibiltzen hasten dela. Bere 

egoeran egonik, alderrai ibiltzen hasiko da, aleatorioki. Suposa dezagun paretarekiko duen distantzia 

espezien eboluzioan konplexutasunaren neurria dela. Paretak gutxieneko konplexutasuna adieraziko 

luke –bakterio sinplearena-.    

 

 

 
 

IRUDIA 6. Mozkor talde bat aurkitzen da hasieran pareta batean eutsiak (konplexutasun minimoa). 

Horietako batzuk ibiltzen hasten dira gezien norabideak jarraituz. Minutu bat pasata mozkor bat egongo 

da (gezi ez-jarraia) besteak baino paretatik urrunduagoa. Neurtzen dugu mozkor horren paretarekiko 

distantzia. 

 

Gould jaunarentzat begibistakoa da une jakin batean mozkorra pareta eta kalearen arteko punturen 

batean egonen dela; logikoa da konplexutasunerantz “joera” bat aurkitzea,  hori bait da bide bakarra. 

Mozkorrak ezin bestez edo pareta eutsi edo alderrai kalean aurrera edo atzera ibiliko da. Pareta edo 

kalea. Gould-entzat garrantzitsuena da behatzen dugun konplexutasuna ausazko emaitza dela. Paretan, 

konplexutasun minimoa (bakterioak), pausu bat eman eta konplexutasun gehiago eta horrela paretatik 

urruntzen den pausu bakoitzarekin. Minutu bat pasa eta mozkorren bat egongo da besteak baino kalean 

barrenago eta paretatik urrutiago. Neurtzen da distantzia eta horrek adierazten du, ausaz, 

konplexutasuna. 



 

 

 Beste autore neodarwinistek esaten zuten mozkor zehatz –lerro ebolutibo zehatz – bati buruz 

hitzegingo bagenu, izango genuela, gainera, konplexutasunaren beste muga bat, kaleko beste aldeko 

paretaz irudikatua.  Baina egitan, analogia hizkera matematikora eramateko, mozkor askoren 

portaera ikusi beharko genuke, denok pareta batetik abiaraziz. 

 Imagina dezagun, bada, minuturo egiten dugula kalearen argazki bat, eta mozkorrek 

paretarekiko duten distantzia neurtzen dugula, baina atentzioa bereziki jarriko dugu paretatik urrunen 

dagoen mozkorrarengan, eta bere distantzia neurtuko dugu, hau da, bere konplexutasuna. Mozkor 

bakoitzaren mugimendu alderraia bada, aurreikus al dezakegu mozkor konplexuenaren distantzia? 

Estatistikoki, bai. Egia esan, portaera hori prozesu barreiatua deitzen den horietakoa da eta, denboraren 

arabera, mozkor urrunduen distantzia deskribatzen duen ekuazioa da denboraren erro karratua. Hau 

da, konplexutasuna denboraren erro karratuarekiko proportzionala izango litzake; beti etengabeko 

hazkundean, baina erro karratua denbora bera baino mantsoagoa denez, lerro zuzena baino aurreratze 

mantsoago bat ikusiko genuke. Kontutan hartzen badugu beste pareta ere egon daitekeela (eragile 

mugatzailea), orduan, azken portaera erro karratua baino geldoagoa izango litzake. 

 Hortaz, bada,  eredu neodarwinista sinple honek, gure teoriak aurreikusten duen ez bezalako 

portaera aurreikusten du. 

 Errealitatean, gauzak konplexuagoak dira, noski. Adibidez, agian hasierako paretatik urrunduen 

dauden mozkorrek izan dezakete konplexutasun gutxiagokoak baino hobeto bizirauteko joera 

handiagoa, eta horrekin, beste pareta aldera doan eboluzioa zerbait azkartxoago mugi daitezke. Baina 

Gould-en argudioa ez zihoan hortik, esaten baitzuen bakterioen mundu batean bizi ginela, eta ez zegoela 

arrakasta modu handiagorik beraien biziraupena  

 

 

 
IRUDIA 7. Mozkorren taldekoek ibiltzen jarraitzen dute eta minutu bat geroago ikusten ditugu ibilbide 

berriak. Bigarren minutuan mozkorren bat izango da (gezi ez-jarraia) besteak baino paretatik 

urrunduagoa. Neurtzen dugu mozkor horren distantzia paretarekiko. Konplexutasuna berriro handitu 

egin da, baina lehen minutuan baino gutxiago. 

 



 

 

  

baino. Lurraren bakterioen biomasa askoz ere handiagoa baita, gainontzeko izaki bizidun guztien 

biomasa baino. 

Bestalde, Gould-en analogiak zehaztasun bat ahantzi du eta zehaztasun garrantzitsua: hasierako 

paretatik gertuago dauden mozkorrak konplexuenak baino azkarrago mugituko dira. Hau da, denbora 

berean, pareta ondoko mozkor batek emango ditu, agian, 100 urrats aleatorio, baina mozkor konplexu 

batek 1 bakarra emango du. Hori horrela da “saiakera” ebolutiboak, aldaketa genetiko aleatorioak, 

mozkorren urratsak, mozkor konplexuagoak berriro ugaltzeko behar duen denboraren arabera ematen 

direlako. Mozkor-bakterioa bitan banatzen da ordu erdiro, baina mozkor-ugaztuna astero edo urtero. 

Zenbat eta konplexuagoa izan organismo bat, “urrats” gutxiago ematen ditu denbora berean. Hortaz, 

mozkorrek paretarekiko duten distantziaren arabera mugitzeko erresistentzia handiagoa izango lukete. 

Hitz batez, kalea aldapan gora izango balitz bezala. Kasu honetan, eragile horrek Gould-en 

konplexutasun-prozesua areago moteltzeko joera izango du. Espezien itxuraldaketak,  denborarekin 

konplexuagoak egiten diren heinean, geroz eta mantsoago beharko lukete izan. Azkenian, Gaia 

Organikoaren Teoriak egiten duen iragarpenaren ondoan, oso bestelako iragarpena. 

 Frogatu al daiteke? Zer dio, adibidez, paleontologiak organismoen zelula-moten eboluzioaz? 

Azken 600 milioi urtetan animalien plurizelulartasunaren eboluzioari begirada bat botatzen badiogu, 

neodarwinismoaren iragarpena prozesu barreiatu gisa ez dago batere gaizki. Cnidarietatik ( 15 zelula-

mota) duela 600 milioi urte, amphibiotara (150 zelula-mota) duela 300 milioi urte, gero hominidoak 

(200 zelula-mota). Ikusten dugu hasieran eboluzio azkarra geroago estankamentu batera igarotzeko. 

 

 

 
 

 

Haatik, azkenengo 600 milioi urte begiztatu beharrean, bilakaera ebolutibo guztiari begirada 

ematen badiogu eta zelula-mota bacará duen bakterioarekin hasten bagara (duela 4.000 milioi urte) 

edota baita ere 4 edo 5 bakterio desberdinen sinbiosiaren ondorioz lehen zelula eukariotoarekin --

plurizelular espezie bat, batean erabat fusionatua— (duela 1.500 milioi urte). Orduan ikusten dugunak 

antzekotasun nabarmena du Gaia Organikoaren Teoriaren iragarpenarekin: hasiera mantsoa gero 

eztanda egiteko (animalien kasuan duela 600 milioi urte) eta geroago 200 zelula-mota  desberdin 

inguruan mugekin topo egiteko. 



 

 

 Aukera dezakegu beste neurgailu desberdin bat konplexutasuna “neurtzeko”. Proposamen 

desberdina litzateke organismo bat osatzeko behar diren ADNren base esentzialen kopurua kontutan 

hartzea, une bakoitzeko organismorik konplexuena agertu zeneko denboraren arabera. Hau da, 

mozkorren kalean minuturo argazki aereoa egingo genuke, eta argazki horretan paretatik urrunen 

dagoen mozkorra “eraikitzeko” ezinbestekoa litzatekeen ADNren katearen luzera neurtuko genuke. 

Iragarpenak, kasu honetan, berdinak dira: Gould-entzat ADNren kate hori geroz eta mantsoago hazi 

beharko litzateke. Guretzat hazkundea sigmoidala izango litzateke, salbu eta muga moduko motaren 

baten gertu bagaude. 

 Hemen arazoa da biologoak eta genetistak ez direla ados jartzen ADN-ren baitan zer den 

esentziala erabakitzeko orduan. Noski, proteinak kodifikatzen duen partea esentziala da, baina badira 

ADNren beste parte batzuk hasieran ADN zaborratzat hartuak, baina, haatik, horietako batzuk bere 

funtzionalitatea dute, are ebolutiboa ere. 

 Egingo duguna, bada, jauzi ebolutibo handiak kontutan hartzea izango da. Eta aipatu 

organismoa eratzeko behar diren gene kopuru txikiena. Hau da, bakterio txikienak zenbat gene behar 

dituen, eukarioto txikienak, plurizelular nimiñoenak eta organismo oso konplexuak, gizakia edo 

antzekoak behar dituenak. Puntu gutxi hartzearen abantaila da zarata asko ezabatzen dugula eta, 

gainera, geneen edo ADN “esentziala”-ren neurketaren bidez konplexutasuna neurtzeak dituen arazoak 

sahiesten ditugula. 

 Emaitza begibistakoa da. 

 Lehen bakterioak, duela 4.000 milioi urte, 200 bat gene zituen. Lehen eukariotoak, duela 2.000 

milioi urte sortua, 2.000 gene baino gehiago behar izan zituen. Lehen plurizelular konplexuak, agian 

duela 1.000 milioi urte agertu zenak, 10.000 gene (edo ADN esentzialaren luzera baliokidea) beharko 

lituzke. Eta ugaztun batek edo hegazti agertu berri batek 20.000 baliokide genetikoak. Lau puntu hauek 

eskunarru bat bezala ahokatzen dira funtzio esponentzial batekin, eta oso oso argi urruntzen dira, 

erabat, neodarwinismoaren aurreikuspenetatik. Hau da, teoria baten, neodarwinismoaren faltsutzearen 

adibidea dugu, eta Gaia Organiskoaren Teoriaren “froga gainditua”. 

 Interesgarria da azpimarratzea, gainera, ADN “erabilgarria”-ren luzeraren bidezko 

konplexutasunaren moduko neurketetan, ez dugula ikusten mugetara hurbiltze bat, hau da, luzera 

horretarako gehienezko tamainarik baldin badago ere, zihurrenik hortatik urrun gaudela oraindik. Hau 

da, eboluzioak gizakiak baino askoz ere izaki konplexuagoak erakarriko ditu, ADN-ren kateak dakarren 

informazioaren eskutik behintzat. Ezta organismo ohikoen mailan ere, gizakia ez da Gaiaren bornean 

ikusiko denaren gailurra. 

 

 



 

 

   



 

 

GAIAREN ANTIPARREN ZEHAR (V) 

 

Dena bi funtzioen zerbitzuan dago, gutxienez. 

Inguratzen zaituen zerbait behatzeko begiak irekitzen duzunean bilatu itzazu gutxienez bi funtzio: 

ikusten ari zaren hori, uste duzun “zerbait” horren funtzioa, eta ni naizen “zerbait” errealaren funtzioa. 

Ez zaizu beti erraza izango, baina prkatikak lagunduko dizu. 

 

Uda goizean, paseo bat eginez, begi aurrean jarriko zaizu armiarma sarea intza-tantaz betea. Dakizun 

bezala, edozein armiarmasarearen teknologia gainditzea zaila da. Diseinu kalkulatua, eder eta 

adimentsua izateaz gain, erantsi behar zaio materia likits, arin eta guztiz garden eta oso erresistentea, 

guztiz egokia begibistako funtzio baterako: insekto txikiak atzemateko. Baina galdetu ezazu ere, zein da 

Gaian betetzen duen funtzioa. Funtzio posibleetako bat, eta zure paseoan ikusiko duzuna, da intza 

tantak harrapatzea. Ur tantak pilatzen dira koilare nahasi baten perlak balira bezala, lehen ordutan 

atxikiak daude eta, ia beti, nahiko haziak armiarmaren etxeari euskarria eman dion landarearen gain 

tantaz tanta erortzeko moduan: elkarrekiko laguntza, zeren insektu gutxiago jan ahal izango dute 

landarea. Horrela, bada, armiarmasarea ikustean ikusiko duzu ere laino txiki bat, geldi, zure txorkatila 

edo belaunen parean. Beti imaginatu duzu zure gainean flotatzen ari diren eta forma kapritxosoa duten 

kotoizko laino  horiek laztantzen ibiltzen zarela. Horrela bada, zure begitara armiarmak ez banitu 

beldurgarriak egin, laino txiki horiekin jolasteko desioa izango zenuke eta zure anka eta esku baldar 

horiek edozein deskuidoan hautsiko lukete 

 

 

  



 

 

7. ATALA: GAIAREN JATORRIA 

 

Orain arte, gure argudiaketa izan da esperimentatutako jazoerek eta Lurreko bizitzaren historiak 

superorganismo baten esplikazioaren alde jotzen dutela. Superorganismo horri Gaia deitu diezaiokegu, 

Lovelock-i jarraituz. 

Argi utzi dugu neodarwinismoa ez dela Gaia esplikatzeko balio duen teoria, ezta ere 

konplexutasunaren hazkunde azeleratua bezelako ezaugarriak azaltzeko. 

Azaldu dugu, aldiz, entropiaren legea eta bere hedapena behatuak izan diren jazoerak direla, 

eta sistema konplexuetan entropia azkarrago handitzen dela, eta hori dena Gaiaren egonkortasunarekin 

eta sustengarritasunarekin bateragarria dela. Eta azaldu dugu ere,  lehiaren eta hautespen naturalaren 

indarrek ez dutela entropia, bideratzen dituzten sistemetara, modu azkarragoan barreiatzen. 

Baina nola sortu zen Gaia? Nola eboluzionatzen du? Zergatik azkarragotzen da eboluzioa? 

Abiapuntu orokorrarekin hasiz, organismo batek (bakteriotik hasi eta Gaiaraino) bere 

inguruarekin duen harremana modu honetan labur daiteke: organismoak energia eta baliabide 

materialak hartzen ditu, bere burua osatzen du eta ixurtzen du energia eta hondakinak. Mekanismo hau 

oinarria da, eta etorri dira gero jauzi ebolutiboak. 

Jauzi ebolutibo bakoitza (bakteriotik eukariotoetara, adibidez) egonkorra izatea eta 

termodinamikaren legeekin bateragarria izatea, ez da nahikoa azaltzeko nola eta zergatik ematen diren 

jauzi horiek. Horretarako Garapen Sustengarriaren tematikaren kontzeptu batera joko dugu: 

hazkundearen mugen printzipioa. 

Organismo biziek duten berezitasun bat da ugaltzeko ahalmena. Organismoak erreplikatzen 

direnean, dauden espazioa betetzeko potentzialitatea dute. Beti ere, ez badira baliabide energetiko eta 

materialen mugekin topatzen, hedatzea eta haztea da organismo baten potentziala. 

Darwinek, antzeko ideia bat aplikatuz (Malthus-engan oinarritua) suposatu zuen izaki bizidunak 

ugaltzen zirela baliabideek ezarritako muga gainditzen zuten ahalmenarekin. Horrela, gutxi batzuk baizik 

ez zuten bizirauten (“hoberenak”).  

Egia bada ere, izaki bizidunen ugaltze-potentziala handia dela, eta egia izanik ere populazio-

tamainaz handitzen diren izaki bizidunek bere hazkundean muga fisikoak aurkituko dituztela, naturaren 

portaera askoz ere adimentsuagoa da Darwinek eta bere jarraitzaileek suposatzen zutena baino. Gaia 

eratuz gero, bera da populazioak eta espezien ugaltze-potentziala mugatzen dituena. 

Prezeski, Gaia sortzen da izaki bizidunen hazkundeak topatzen dituen mugen arazoari 

erantzunik egokiena (eta egonkorrena) bezala.  

Baliabide naturalak, beraien premia duten izaki bizidunen populazioaren tamainagatik eskasten 

direnean, izaki bizidunen arteko eta ingurumenarekiko elkarrekintzan, hainbat posibilitate izaten dira 

arazoa konpontzeko. 

Erantzun posible bat, baliabideagatiko lehia. Norbaitek irabazten du eta norbaitek galdu. Bata 

ugalduko da (baina soilik galtzailea ordezkatzeko) eta galtzaileak ez du horrela egingo. Hau da ikuspegi 

neodarwinista. Baliabideen kantitate eskuragarriak mugatzen du azken populazioa. Ikuspegi sinplista: bi 

organismo lehian, baliabidea eskuratu ahal izateko. Hoberena bizirauten eta ugaltzen da; txarrena 

hiltzen da edota ez da ugaltzen. 

Ba da ere neodarwinismoaren ikuspegi konplexuagoa: Bi organismok baliabide batengatik lehian 

sartzetik ihes egiten dute. Organismo batek bestearen hondakina erabiltzen du baliabide gisa. Hainbat 

organismo desberdin jokuan sarturik, hasierako baliabide berzikla daiteke. Adibidez, animali batek 



 

 

oxigenoa arnasten du eta hondakin gisa karbono dioxidoa botatzen du. Landare batek karbono dioxidoa 

erabiltzen du eta oxigenoa bersortzen du. Nolabaiteko koordinazioa hasten da eta, orduan, lehia edo 

kooperazioa terminoak ez dira egokiak. 

Haatik, erantzun posibleen artean hau da adimen gutxienekoa eta eskasenekoa, eta ez ditu bere 

alde ikusi ditugun termodinamikaren legeak. 

---------------------------   

Ricardo Guerrero: Lurrean bizitza sortu zenean, ez balitz, azkar, materiaren berziklapen bat eman, izaki 

bizidunek, metabolismo identiko batekin, baliabide guztiak agortuko lukete eta bizitza, 300 bat milioi 

urtetan, desagertua egongo zen“  

 

________________________ 

 

Beste erantzun posible bat da koordinatzea, baliabideen eskurapenean efizienteagoak izateko, 

non eta izaki bizidun bati muga jartzen dion baliabidea ez dadila izan beste izaki bizidun bati muga 

jartzen diona (hau da, lehiatik ihes egin). Baliabide gutxi baldin badaude, eta koordinatzen bagara, erabili 

dezakegu behin eta berriro baliabide bera, batak bestearen ondoren. Materiaren kasuan, behin eta 

berriro berziklatzen saiatuz. Energiaren kasuan, eskura dugun gradientea ur-jauzi modura ahal dugun 

gehien erauziz (entropia azkarrago eta efizientzia handiagorekin handituz). 

 Eta hauxe da, hain zuzen, Gaia Organikoaren Teoriaren ikuspegia. Organismoak koordinatzen 

dira baliabideak berrerabiltzeko eta lehiatik ihes egiteko. Azkenian materia berziklatzen dute. Berziklatze 

tasa altua bada, beharrezkoa den koordinazioak “sistema” berri bat eratzen du eta “sistema“ hau, 

sinbiosiaren bidez, organismo berri bat bihurtzen da: Gaia izan, edo ekosistema bat edo zelulez 

osatutako organismoa. Organismoak, baliabide materialak eskuratzeko mugen arazoa konpontzen du 

berziklapenetik hasita eta ez lehiatik; dinamika honek darama, nahitanahiez, maila altuagoko 

organismoak sortzera, baino eskatzen du energia, sistemaren barruan, ondo banatua egotea (entropia) 

eta aldi berean, “sistema“ globalak, azken batean, bera existituko ez balitz baino entropia gehiago 

sortzea unibertsoan. 

Adibidez, baso bat ur –nire organismoarentzat baliabide— edaten dudanean, zelulak eta 

organoak lehian sartu zitezkeen ur hori eskuratzeko, baina horrek desegingo nindun. Ura eskasa bada, 

efizienteena eta nire gorputzean zelula eta organo gehiago izan daitezen ahalbidetzen duena, izango da 

ur molekula bakoitza behin eta berriro nire organismoan zehar ibil dadin, berzikla dadin, zirkulatu egin 

dezala ahal duen gehienetan. Adibidez,  nire organismo barruan berziklatze tasa %50ekoa balitz, horrek 

esan nahiko luke edandako baso  ur batekin bi baso ur bezala edan dudala. Horrela mantendu daiteke 

sistema handiago eta konplexuago bat. Eta aldi berean, sistemaren konplexutasunak berak ahalbidetzen 

du berziklatu ahal izateko beharrezkoa den koordinazioa. 

Gurea bezalako organismoan, irensten dugun ur molekula bakoitza 200 bat aldiz igarotzen da 

giltzurrinen barnean organismoa baztertu baino lehen (eta gero beste organismo batek erabili dezan). 

Honek esan nahi du gurea bezalako organismo oso konplexu eta koordinatu batean (bere barnean 

lehiakorra ez bait da) uraren berziklatze tasa %99,5ekoa dela, benetan harrigarria. Koordinazio eta 

berziklatzeari esker, 200 aldiz urruntzen dugu eragile mugatzailea, berziklatzerik egingo ez bagenu baino 

200 aldiz handiagoak (eta konplexuagoak) izan gaitezke. 

Modu berean gertatzen da eragile mugatzaileekin biosferan eta organismoetan. Behar haina 

koordinatuko dira hazkunde mugen arazoari aurre egiteko borrokan. 

Baina, Gaian ura berziklatzen al da?  

 



 

 

 

 
 

 

Noski. Eta ez hori bakarrik: ura Lurratik ihes egin dezan ekiditen da. 

Beste adibide bat. Sumendien  bidez  Gaian sarten den karbono atomo bakoitza Gaiak 200 bat 

aldiz erabilia izaten da, bere mugetatik kanpo hondakina bezala amaitu arte. Gaia osatzen duten 

organismoak karbono edo nitrogeno edo fosforoa (eragile mugatzaileen artean hiru nagusienetakoak) 

behin eta berriz erabiltzeko ez balira koordinatzen, planetak sostenga zezakeen bizitza kantitatea 

ehundaka aldiz txikiagoa izango litzateke. Hain zuzen, harreman kooperatiboak izatea (eta ez lehiakorrak 

eta hautespen naturala) da ahalbidetzen duena Lurrean dagoen bizitza oparoa. Darwinen arauak 

mundo-basamortu batera eramango gintuzke, zeinean eragile mugatzaileek ez lukete ezta Saharako 

bioaniztasun eta ugalkortasunerako lekurik utziko. 

 

 

 
 

 

Materia eta energiaren berziklapenerako behar den koordinazioa hain da altua, ezen soilik 

organismoaren konplexutasuna duten organismoak direla gai horiek burutzeko. Gaiak baditu 

koordinazio eta berziklapen tasa altu horiek; orduan, organismo bat bezain konplexua beharko du izan. 

Baina gainera prozesu hauek eskala guztitan ematen dira, bakterioetatik hasi eta Gaiaraino. 

Onddo bat, energia eskuratzeko edota alga bat nitrogenoa eskuratzeko, arazoekin aurkitzen 

bada (teoriaren ikuspegi mikro batean), soluzioa ez da lehiatzea, koordinatzea baizik, izaki bakar bat, 

likena, osatzeko punturaino iritsi arte. Likenean egindako sinbiosiak—koordinazioaren forma 

erabatekoa—, onddoa bere mugetatik liberatzea ahalbidetzen du algak, fotosintesiaren bidez, ematen 



 

 

baitio energia, eta algak, berriz, nitrogenoarekin duen muga gainditzen du onddoak ematen diolako. 

Sinbiosia egiten denean zerbait ia magikoa gertatzen da: eragile mugatzaileak, bapatean, urruntzen dira 

(jada ez da “existentziagatik” borrokatu behar), konplexutasuna handitzen da, inguruko entropia 

azkarrago handitzen da onddo eta alga, bakoitzak bere aldetik, arituta baino. Formazioa egonkorra da, 

automatikoki “hautatua” da. Badago eboluziorik. 

Eta Lynn Margulisek dion bezala, planeta sinbiotikoan bizi gara. Konplexutasunean ematen diren 

jauziek –eboluzioaren parterik garrantzitsuena— Gaiara iristea ahalbidetzen dute: eukariotoa da 

bakterio eta birusen sinbiosia, plurizelularra eukarioto, bakterio eta birusen sinbiosia. Termitategia 

plurizelularren, eukariotoen, bakterioen eta birusen sinbiosia. Baso tropikala organismoen, eukariotoen, 

bakterio eta birusen sinbiosia da. Gaia da ekosistemen sinbiosia. Sinbiosiaren barneko sinbiosi barruko 

sinbiosiak. Gaia sorteen da, modu naturalean, planetan bizitzaren presentzia handiagotzeko 

mekanismorik efizienteena bezala. Eta lehen organismoek beraien hazkundearen mugetara iristearekin 

borrokatu behar izan zuten unean hasi zen sortzen.  

Gaiak, bada, bere buruari laguntzen dio (maite du) eta denborarekin eboluzionatzen du. Behin 

eratu eta gero Gaia da gidatzen dituena bere barneko prozesuak. Bere parte diren ”organismo“ guztiek 

bere aginduei men egiten diete (teoria honen ikuspegi makroa), hala nola nire zelulak, organismo naizen 

aldetik, nire zerbitzura dauden. Gaia osatzen duten organismoen eta ekosistemen telos-aren parte bat 

(egitasmoak,  helburuak, xedeak) zuzentzen dira Gaiaruntz eta Gaiak berak gidatuak dira. 

Hizkera erradikalki aldatzen da: hau da, organismo batean ez du zentzurik beren parteen arteko 

lehiaz hitzegitea, ezta haustespen naturalaz. Hitzegin behar da fenomeno eta funtzio fisiologikoetaz: 

Izokina errekan gora doa eta bere goi-ibarrean erruten du ez soilik bizirauteko, basoa  ongarritzeko 

baizik, izokina harrapatzen duen hartzaren bidez, elikagaiak berziklatuz. Noski, izokinaren portaerak 

bere espeziearen biziraupenarekin koherente behar du izan, baina Gaiarentzat egiten du  “lan“. Izokinak 

materiaren berziklapena laguntzearekin Gaiak bere existentzia propioa errazten du eta horrekin 

bizitzaren aniztasun eta kantitate handiagoaren biziraupena. Horrela bere garapen, biziraupen eta 

eboluzioaren muga fisiko-kimikoak konpontzen ditu. Gaia soilik hazten da, konplexutasun  hazkorrarantz  

zuzenduriko eboluzioaren bidez, bere berziklapen tasak hobetzeko gai danean. 

Suposatzen dut irakurlea ohartuko dela hazkundearen mugen arazoa dela, hain zuzen, gizakia 

bere sostengarritasunaren arazoekin duen talkaren eztabaidagai nagusiena. 

 

 

  



 

 

GAIAREN ANTIPARREN ZEHAR (VI) 

 

Agian galdetzen duzu zein de funtzioen artean garrantzitsuena eta bere existenzia besteen existentzia 

esplikatzen duena.  

“Garrantzitsuena da armiarmasarea armiarmaren interesei zerbitzea!“, esango du ozenki zure bornean 

daramazun neodarwinistak. “Ura sarean jaustea zerbait  ustekabekoa da eta “funtzio” hori, hori baldin 

bada, ez da agertu hirugarren bati, landarea izan edo Gaia izan, laguntzeko”. Zure belarrian erdi izkutuan 

egongo da Darwin. Baina gertatzen da ura askotan konponketak eskatuko dituela eta ordutan sarea 

erabilgaitz utziko duela. Pentsa zenezake, gutxienez, biontzako onuragarri den landare eta armiarmaren 

arteko sinbiosiaz. Batak erakartzen ditu sahietsezinez insektuak eta hauek dira sahietsezinez atzituak. 

Batak jartzen ditu ainguratze puntuak, ur bizia tantaz tanta jasotzen duen bitartean. Baina funtziorik 

garrantzitsuena handiena da, logikoki! Udan ura  atxikitzea nirea propioa da, deitu eiozu funtzio 

“gabarra”. Ni naiz nigan txertatzen duena maixu euleak, funtzio honetan lagun dezaten. Armiarmak, nire 

funtzioetan laguntzeko biziraun behar dute eta elikatuak behar dira izan. Noski, hala nola zure zeluletako 

organuloek biziraun behar duten eta aldi berean elikatuak izan. Horregatik ona da armiarma sareak 

baliagarria izatea inesktuak harrapatzeko ere, eta hori, oreka ekologikoaren beste funtzio bat gehiago 

bihurtzen bada, askoz hobe. Azkarra naiz baten prezioan hiru funtzio atera badezaket... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ATALA: ORGANIZISMO VERSUS MEKANIZISMO. 

Gaiaren eboluzioaren teoria, Gaia organismo teleologiko gisa hartuta, zientifikoa dela 

defendatzen dut. 

Gaia organismo izatea –eta hola denez, nahitanahiez, beraienak diren helburu eta 

egitasmoekin—zientifikoen aldetik metafora sinple bat bezala onartua izan daiteke. Baina zientifiko 

askorentzat, organismo bat dela esateak, teoria hori eremu zientifikotik kanpo jartzen du. Izan ere, 

formalki, Gaia organikoa hipotesi zientifiko defendagarri gisa Valencian aurkeztu zen, 2000. urtean, 

Gaiari buruz egin zen batzar internazionalean. Dirudienez oposiziorik ez zen izan. 

Lovelock-ek berak onartzen du Gaia organismo bezala balioestea metafora bat dela, baina 

defendatzen du metafora baliotsua eta erabilgarria dela, hala nola Dawkins-en “gen egoista”-ren ideia 

ba den ere metafora bat, zeren nolatan “gen-egoista” izango den gauza bat? Egoismoa giza-kualitate 

bat baita! 

Gogoeta honek eramaten gaitu, egia esan, zientziaren beraren erro filosofikoen eremura. 

Zientzia da BALITZ BEZALAren ezagutza. Adibidez, esaten dugu elektroi bat nukleo atomikoaren 

inguruan orbitatuko BALITZ BEZALA dela. Inguratzen gaituen eta ulertu nahi dugun munduaren “irudi” 

zientifikoak ditugu, eta pentsatzen dugu munduak funtzionatzen duela irudi horiek mundua bera BALIRA 

BEZALA. Sakon-sakonean: metaforak. 

Zelula, makina konplexu bezala ikustea metafora bat da. Eta holakoa da ere organismo bezala 

ikustea. Zentzurik ez du galdetzeak bi metafora horietatik zein den erreala; zentzurik duena da galdetzea 

zeinek esplikatzen duen hobekien behatzen ditugun jazoerak eta zeinek ahalbidetzen digun aurresatea 

oraindik behatu gabeko jazoerak. 

Zientziak, jaio zenetik, mundua bi forma desberdinez ikusi du, bi metafora desberdinez: Mundu 

Makina ikuspegia—makina bat izango balitz bezala—eta Mundu Organismo ikuspegia – organismo 

izango balitz bezala. 

Mundu-makina, ikuspegi multzo bat da –paradigma deitzen diogu—edo sub-metafora da, 

gainera, mundua ulertzen saiatzeko tresna metodologiko gisa erabiltzen duguna. 

Mundu-makinaren submetaforak dira: 

***Erredukzionismoa, determinismoa eta itzulgarritasuna. 

Erredukzionismoa: mundua partetan partitzeko ideia da, parte horiek puzle baten piezak balira 

bezala, haietako bakoitzarekin lana egin eta gero piezak batzera mugatu.  

Determinismoa: lege –matematikoak-- badirela suposatzetik abiatzen den ideia da. Lege horiek 

sistema “murriztuaren“ portaera determinatzen dute. Sistema murriztuak modu determinatu eta 

aurresangarrian portatzen direla pentsatzea. 

Itzulgarritasuna: Ideia honen arabera lege matematikoak, zeinetan denborak paper 

garrantzitsua jokatzen duen, berdinak dira denbora iraganetik gerora baldin ba doa edota alderantziz. 

Teoria neodarwinista, eskunarru bezala, mundua erloju mekanikotzat hartzen duen mundu 

ikuspegiarekin ahokatzen da. 

Izaki bizidun baten portaera “murriztu” dezakegu mekanismo biokimikoen sistema batera, gen-

proteina-ingurumenarekiko elkarrekintza sekuentziak “determinatua”. Ez dago xederik makina 

horietan. Eboluzioak ez du inolako helbururik. Behatzen duguna mutazioak dira eta eboluzio ausazkoa, 

“itzulgarria”. 

Onartu behar da zientziak arrakasta handia izan duela ikuspegi honekin eta jasoeren ezagutzara 

hurbiltzeko modu honekin. Newton eta bere grabitazioaren teoria izango litzateke ikuspegi 



 

 

mekanikoaren adibide klasikoa: erredukzioa –Ilargia eta Lurra masa esferiko bezala, elkarrekintzan--; 

determinismoa –hurrengo eklipsea aurrez zehazki datatzea; eta itzulgarritasuna –Ilargiak alderantziz 

orbitatu lezakeela eta dena berdin izango litzatekeela. 

 

--------------------------------   

 

“Unibertsoaren liburua… matematikaren hizkeran dago idatzia”. Galileo Galilei. 

 

“Lurra eta Unibertso ikusgarri osoa deskribatu dut makina bat gisa” René Descartes 

 

“Nire asmoa da frogatzea makina zerutiarra ez dela izaki jainkotiarra bezalakoa, erloju bat bezalakoa 

baizik”. Johannes Kepler 

 

___________________________   

 

Zientzia kimikoak eta gero biologikoak ( eta sozialak?) fisika ibili zen bidetik ibili dira. Gaur egun 

biokimikoak dira neodarwinismotik eboluzioa esplikatzen dutenak, eta ez ekologoak. 

Deigarriena da XX. mendearen hasieratik iraultza bat eman dela fisikan erabilitako metaforetan. 

Fisikoek aurreko ikuspegian ahokatzen ez ziren sistema konplexuak ikusi zituzten – nahiz eta biologoek 

erabiltzen dutenak baino askozaz ere bakunagoak izan--. Sortu ziren teoria kuantikoak esanez sistemak 

ez zirela deterministak eta behatzailea eta behatzen dena banandu ezin direnez ezin genuela murriztu 

sistemak. Termodinamika ere iritsi zen –Prigogine eta orekatik urrun dauden sistemak—eta konturatu 

zen prozesuak –denak? —ez direla itzulgarriak, sistemetan “emergentziak” gertatzen direla eta atzera 

martxarik ez dagoela, prozesu fisikotan norabidetasuna badagoela. 

Hau da, gaur eguneko fisika ere mugitzen da paradigma edo metafora berriekin: 

konposizionismoa eta holismoa eta ez erredukzionismo soila, ziurgabetasuna eta indeterminazioa eta 

ez determinazioa soilik, atzeraezintasuna eta emergentzia eta ez itzulgarritasuna. 

Mundu-organismoaren ikuspegi zaharra da eta zientzia modernoaren aurreko garaietakoa: 

Holismoa, indeterminismoa eta emergentzia. 

Baina, nolako paradoxa! 

Biologiak, ikuspegi organiko batekin jaioa izan zenak, neeodarwinismok gidatua, ikuspegi 

mekanikora bidaiatu du; aldiz, fisikak, ikuspegi mekanikotik zuzenki sortua, ikuspegi organikora bidaiatu 

du 

Eta paradoja hau konponduko da biologiak –eta, noski, ez fisikak—atzera berriz itzultzen bada. 

Bidai hori sustatu nahi da Gaiaren teoria ebolutiboarekin, organismo holista gisa balioetsiz: ekologia eta 

fisiologia izango dira, bada, disziplina egokienak espezien eta Gaiaren eboluzioa azaltzeko, eta ez 

biokimika. 

 

________________________   

 

“Bizitza osoak eboluzionatzen du ente erreplikatzaileen (geneen) biziraupen diferentzialagatik“ –Richard 

Dawkins 

 

“ADN-ak egiten du ARN-a eta ARN-ak egiten du proteina“ Francis Crick 

 



 

 

“Zenbat eta gehiago ezagutu unibertsoa geroz eta zailagoa da determinismoan sinistea“.-Ilya Prigogine. 

 

_____________________________   

 

Zerk ezaugarritzen du organismo bat? 

Galdera hau zaila da. Zer da bizitza galdera bezain zaila. Zeri diogu bizirik dagoela? 

Organismoei buruz denok pentsatzen ditugun ezaugarri batzuk: Izaki bizidunak: ugaltzen dira, 

autosendatzen dira, metabolismo propioa dute eta materia berziklatzen dute. Nik beste bi gehiago 

erantsiko nituzke: eboluzionatzen dute, eta aurrekoen ezaugarrien ondorioz, izaki teleologikoak dira. 

Beren ugaltze-, autosendatze-, metabolismo- eta berziklatze funtzioek helburuak eta asmoak dituzte, ez 

dira sinpleki emari ausazko eta itzulgarriak, zerbaiterako egiten dira. 

Horrela, biologoen gehiengoak ez du birusa izaki bizidun gisa, organismo gisa ikusten, ugaltzen 

direla ikusten badugu ere ez direlako autosendatzen, ez dute materia berziklatzen eta ez dute 

metabolismorik; funtzezkotzat ditugun hiru funtzio. 

Bakterioa organismo da aurreko funtzio guztiak betetzen dituelako. Gizakia ere bai, eta 

konplexuagoa da hobeto autosendatzeko – eginbehar hori sahiesteko ere—gai delako, gehiago eta 

hobeto eta efizientzia handiagoz materia berziklatzen duelako, bere metabolismoa konplexuagoa 

delako eta beren ezaugarri teleologikoak begibistakoak direlako. 

Eta inurritegi bat? 

Aurreko baldintza guzti horiek betetzen dituenez, izaki biziduna da, organismo bat. 

 

-------------------------------------   

 

“Gehiago desberdina da“ – Philip W. Anderson- 

 

“Jainkoak ez du soilik dadotan jolasten: batzutan botatzen ditu ikusi ezin daitezkeen lekutara“.- Stephen 

Hawking 

 

 “Bizitza aztertzea izan da nire lana eta ez dakit zergatik eta zertarako baden“ Severo Ochoa. 

 

“Mundu akademikoan azalpen teleologikoak pekatu mortala dira arrazionalitate zientifikoaren espiritu 

santuaren kontrakoa“ –James Lovelock. 

 

__________________________   

 

Eta Gaia? Gaiarentzat ez da begien bistakoa ugaltzen denik, baina bai pansermiaren teoriak 

(bizitza ez zela Lurrean sortu baizik eta jada bakterioen eta birusen  komunitate modura etorri zela dioen 

ideia) nola kanpoko espazioan likenak biziraun dezaketela frogatu ahal izan denez, zilegi egiten dute 

menturatzea,  lurreko bizitzaren formak  Galaxiaren beste planetak kolonizatu ahal izan dezaketela eta 

denborarekin Gaia berriak piztu daitezkeela, dioen ideia: modu bat, bada, ugaltzeko. Baina, edonola ere, 

organismo bat ez du zergatik ugaldu behar edozein momentuan organismotzat hartua izateko: haurra 

edo txingurri langilea bi adibideak dira, biak izaki bizidunak dira eta ezin dira ugaldu –baino “ugalduak 

izan dira”--. 

Eta zer gertatzen da Gaiaren gainerako funtzio edo propietateekin? Gaiak badu berezko 

metabolismoa, oso sotil eta konplexua, ozeanoen gatzitasuna, ura eta lurren pHa, atmosferaren oxigeno 



 

 

eta karbono dioxidoaren kontzentrazioa eta gozatzen duen klima bera erregulatzeko gai dena. Izan ere, 

Lovelock-en hipotesia behaketa hauekin sortu baitzen. 

Gaiak, esan genuen, materia berziklatzen du, eta egia esan, organismo gehienek baino 

hobekiago; hain ondo egiten du lan hori Margulis bera nahastu egin zuela, azken honek uste bait zuen 

Gaia ez dela organismoa... zeren “organismo bat bera ere ez da bere hondakinetatik bizi“. Baina  Gaiaren 

berziklapena, handia izanik ere, ez da perfektua. Eta edozein moduz horrek ”organikoagoa“ egingo luke 

Gaia, eta ez alderantziz. 

Gaia autosendatzen da eta frogak, hain zuzen, planetaren mailan izan diren hondamendietatik 

datozte. Hala izan zen desagertze masiboak eragin zituzten meteorito handien talkak izan zirenean. 

Gaiak, denbora batez, galdu zuen klimaren eta bere prozesu metabolikoen kontrola, baina, haatik, milioi 

urte gutxi batzutan autosendatu zen eta gainera, eta  horrek frogatzen du “izaki” bat dela, Gaia aurreko 

egoerara itzuli zen, espezie eta ekosistema desberdinekin baina funtzio metaboliko berdinekin – aurreko 

klima,  aurreko pHa,  aurreko oxigenoa etabar… eta materia berziklatzeko gaitasun berberarekin. 

Gaiak eboluzionatzen du hemen definitzen dugun zentzuan: konplexutasunaren handitze 

aldera. 

Ezaugarri guzti hauekin, ondorioztatzen da Gaia badela ere teleologikoa. Ba dela zentzu osoan 

organismo bat. 

  



 

 

9. ATALA. PANDO SUPERZUHAITZA. 

Gaia Organikoaren teoriak esaten du badagoela, bakterioetatik Gaiaraino, sistema konplexu eta 

organikoen bategite edo integrazio bat, eta horrela badagoela mailen hierarkia bat, zeinean maila 

bakoitzean eta maila batetik aurrera, organismo batekin aurkitzen garen. Goiko mailak, jeneralian 

sinbiosi bidez konbinatu eta koordinatutako organismoez osatuak egongo lirateke, osotasun handiagoa 

eratuz. Osotasun hori superorganismo batean eratzen  danean, lehenagoko organismoek zuten 

autonomia eta helburuak transferitzen dira superorganismo berrira. Esana duguna da: zelula 

eukariotoak, zure gorputza osatzen dutenak, zelula prokariotoen konbinazio eta koordinazio 

sinbiotikoen emaitza dira. Zure zelulek, simbiosis miragarri batean koordinatuak, zure organoak osatzen 

dituzte, eta horiek elkarrekin osatzen zaituzte. Sinbiosia sinbiosiaren bornean, zugan gelditzen ez den 

eta Gaia osatzeraino jarraitzen duena. 

Paradigma berri honetan, zu bezalako organismoa baino handiagoak diren sistemetan behatzen 

denaren azalpena, errotik aldatzen da, eta ez du zer ikustekorik hautespen naturalaren teoriaren 

ikuspegiarekin. 

Adibidez, imagina ezazu makal baso txiki batean sartzen zarela. Darwinismoaren begiradakin 

baldin bazoaz, ikusten duzuna azaltzen saiatzeko, zure arreta-gunea zuhaitz bakoitza izan zitekeen, eta 

argia, ura eta elikagai eskasak eskuratzeko lehia ikusisko zenuke. Ekaitz batek zuhaitz bat botako balu 

soilgune bat utziz, eta soilgune horretan makal-kimu batzuk ikusiko bazenu, esango zenuke argia 

eskuratzeko lehian daudela eta hautespen naturalaren eraginez hazkunde azkarrago duenak beteko 

duela irekitako txokoa, hori izango baitzen hobekien egokiturikoa, heldu egingo dela eta ugalduko dela, 

bere gene hobeagoak ondorengoei utziz. 

Aldiz, Gaia Organikoaren teoriaren begiradarekin, baso osoari begiratuko zenion, organismo 

handiagoaren (Gaiaren) barneko multzo bat bezala. Aldi berean, zuhaitz bakoitza basoaren parte gisa 

ikusiko zenuke. Ikusten duzunaren interpretazioa itxuraldatzen da eta, jada, ez da lehiaz hitzegiten 

koordinazioaz baizik: basoak koordinatzen ditu bere elementuak gradiente energetikoa azkar 

murrizteko (termodinamikaren bigarren legea betez, eta agian, laugarrena ere), koordinatzen da 

baliabideak efizienteki atzemateko,  berziklatzeko eta Gaiaren beste kokagune batzutara bidaltzeko, 

lurrak, oxigenoa etabar… osatuz. Han dauden soilgunea eta kimuak ikusiko zenituzke ekaitzak utzitako 

orbanaren sendagaia bezala, eta eroritako zuhaitza berziklatze prozesuan dagoen zelula hila bezala. 

Zein da ikuspegi egokiagoa edo hobegoa? Printzipioz, eskalaren arabera izango da. Gaia 

Organikoaren teoriak gainditzen du hautespen naturalaren teoria eskala handiko jazoerak azaltzeko 

orduan. Esplika ditzake ere, eskala txikikoak. Adibidez, zure larruazalean zauri bat eta orbantze prozesua 

behatzen baduzu, giza fisiologian ematen den azalpena Gaia teoriarenaren azalpenaren guztiz analogoa 

da, eta zentzurik ez du esateak, adibidez, zauria isten duten plaketak lehian ari direla eta soilik gaitasun 

handiagoa dutenak bizirauten direla. 

Makalen basoa izan diteke, izan, organismo bat, terminoaren zentzu darwinistan, Pando 

zuhaitzaren kasuan bezala. (Pando da Usako Utah estatuan dagoen basotxo bat, Populus tremuloides-

ez osatua). Baso hori indibiduo bakarra da, zainetatik batuta dauden 47.000 enborrez osatua (arra bat 

genetikoki hazia). Edozein organismo bezala, Pando-ren kasuan, ez da aplikagarria hautespen 

naturalaren teoria adar, hosto eta enborren arteko elkarrekintza deskribatzeko. (Ia) inori ez zaio 

bururatzen, hagin bat ikustean esatea hostoren zelulak lehian ari direla bere artean elikagaiak eta argia 

eskuratzearren, eta existentziagatiko borroka horretan asko hiltzen direla, desegokituenak, eta 

egokituenak ugaltzen direla, eta horiek direla beren geneak ondorengoei transmititzen dizkietenak. 



 

 

Pandorentzat, bada, gauza berdina beharko du izan, hagin bat bezelakoa bait da, nahiz eta handiagoa, 

superzuhaitza, izan. 

_________________________   

 

“Lurrazaletik desgertuko balitz erlea, gizakiari lau urteko bizitza baizik ez litzaioke geldituko, erlerik gabe 

ez bait dago polinizaziorik, ezta belarrik, ezta animalirik, ezta gizakirik” Albert Einstein. 

_________________________________   

 

Baldin eta Pandok eratutako ekosistemak duen portaera ez bada beste edozein basok duen 

portaerarekiko desberdina, “organismoen” arteko elkarrekintzak deskribatzeko darwinismoak ematen 

dituen azalpenak ezbaian jartzen dira kontra-adibide honekin (teoria faltsutzen dugu, ukatzen dugu). 

Honek ez du esan nahi zakarretara bota behar denik, hala nola ez dugun zakarretara botatzen Eguzkia 

unibertsoaren erdigunea delako ideia (Kopernikoren teoria). Eguzki  sistemaren  eskalan  ia beti 

baliagarria izaten jarraitzen du, baina dakigun bezala, ez da egia. 

Koperniko eta Darwinen arteko diferentzia da bigarrenaren ikuspegia baliagarria izan dela, eta 

horrela jarraitzen duela giza portaerak (soziobiologia), muturreko politikak (eugenismoa) eta ekonomia 

(kapitalismo liberalena) esplikatzeko eta justifikatzeko. Zentzu honetan, interesgarria litzateke, hemen 

proposatzen den bezala, teoria hori gainditzea, eta are gehiago, lehen bait lehen baztertzea,  eta ez  

Kopernikoren teoriarekin baizik eta Lurra laua eta infinitoa dela dion ideiarekin alderatu, berriro ere 

azken ideia hau nahiko baliagarria baita zentimetro batzuen eskalan,  baina argi eta garbi okerra da. 

______________________   

 

“Emaitza desberdiinak nahi baduzu, ez egin beti gauza berdinak” 

“Ezin dugu arazoak konpondu arazoak sortzeko erabili ditugun pentsamentu-mota berdinak erabiliz”. 

Albert Einstein. 

__________________________   

 

Gaia Organikoaren teoriaren behaketak eta aurreikuspenak. 

Zientzia, beste ezagutza moduekin alderatuta, ezagutzaren disziplina berezia egiten duena ideia 

bat da: lantzen diren hipotesi eta teoriak beti egon behar direla hobetuak eta are baztertuak ere izateko 

prest. 

Fisikan, Einsteinen ideiak ez ziren borrokatuak izan Newtonen ideiekiko kontraesanean 

zeudelako. Eta gaur egungo kosmologian etengabe frogan jartzen ditugu Einsteinen teoriak eta teoria 

hori gainditzen saiatzen diren teoria berriak lantzen dira. Inork ez du horregatik jantziak urratzen. 

Neodarwinismoa zientziaren teoria bat gehiago bezala hartzen duen fisiko bati, sinistezina 

egingo litzaioke ikustea nola biologoek hain teoria zaharrari  ñabardurak egitearekin konformatzen diren 

eta nolatan ez diren saiatzen teoria hori gainditzen. Zientzialari bat harrituko zen ikusiz, proposaturiko 

edozein teoriari, neodarwinismoarekin kontraesanean dagoelako edota guztiz desberdina delako, 

horregatik ez-ikusiarena egin zaiola, edota besterik gabe, teoria berri horren aurka erasoka aritzea. Hori 

izan zen Lovelock-en  hasierako  Gaia hipotesiarekin gertatu zena: faltsua beharko zuen izan 

neodarwinismoarekin kontraesankorra zirudielako (baina ez gauza okerrak aurresan zituelako). 

Neodarwinista askok, Dawkins-en kasuan bezala, ba dirudi galdu dutela nozio bat: teoria eredu bat dela,  

eredu bat eta ez egia, ezta ere dogma. 

Orrialde hauetan zehar erakutsi ditut auzi serie bat, behaketak eta jazoerak, 

neodarwinismoarekin bateragarriak ez direnak, eta teoria berriak lantzea eskatzen dutenak. Edo 



 

 

gutxienez, darwinismoaren zabalpena.  Gainera erakutsi dut  Gaia organikoa ez dela bateragarria 

Darwinekin. 

Orain, froga gehiago egiteko ordua da. Benetako teoria batek ez du soilik inguratzen gaituen 

mundua azaldu behar, behaketa berriak modu naturalez ahokatzen joan behar du, eta idealki, 

aurreikuspen zuzenak egin. 

Teoria berriaren ikuspegitik munduaren azalpenak diren adibideak, makalen basoak eta Pando 

superzuhaitzaren adibideak, erakutsi ditut. Teoriarekin ondo ahokatzen diren behaketen adibideak 

erakutsi ditut, hala nola Gaian ematen den konplexutasunaren handitze azeleratua, esanez aldi berean, 

behaketa hau neodarwinismotik itxaron beharko zenarekin kontraesanean zegoela. Aurreikuspenak 

egitea falta zaigu bada. 

Ikus dezagun batenbat. 

Gaia organismoen organismoa denez, organismoek bere funtzioak (xedeak, telosak) transferitu 

behar dute organismo handiagora.  Modu horretan, ikusi ahal izango ditugun organismoen portaera 

ilogikoak (indibiduoren edo taldearen biziraupenaren ikuspegitik), ilogikoak izango dira salbu eta 

behatzen dugun hori Gaiari egindako zerbitzu bezala azaltzen badugu. Analogia batez argituko dut 

esanahi dudana: dudarik gabe irakurlearen zelula eta organo asko ari dira orain gauza “ilogikoak”egiten 

bere barneko ikuspuntutik, ilogikoak baldin eta helburu propioak dituzten organismo gisa, egoistak, bere 

burura soilik zuzenduak balioesten baditugu –biziraupen-makinak esango luke neodarwinismoak—eta 

irakurlearen zelula eta organoen portaerak zentzua izango luke  bakarrik,  baldin eta irakurlearentzat 

funtzioa edo lana gisa ikusten badugu. Adibidez, irakurleak hiltzaile batzuk bere atzetik doaztela 

antzeman egingo balu, dudarik gabe, bere gorputzaren makineria guztia lanean jarriko luke, eta 

seguruenik inoiz ez bezala korrikan jarriko litzateke. Litekeena da bere anketako giharretan hausturak 

jasatzea eta bere bihotza minutuko 200 pultsaziotan jartzea. Ankak eta bihotzak, beraien “egoismotik” 

betiratuta, zerbait guztiz burugabe egiten arituko ziren, baina horrela egiten dute beren “osotasunak” 

horrela agintzen duelako. Portaera logikoa ikusten dugu soilik eta bakarrik organismo osoa kontutan 

hartzen badugu. 

 

------------------------------    

“Lurzorua organismo bakar bat da” – Aldo Leopold— 

 

“Eta hala nola aideak formatzen eta mantentzen dituen izaki bizidunak, horrela ere izaki bizidunek 

sortzen eta mantentzen dute aidea” David Suzuki 

______________________________ 

 

Aurreikuspen gaiarra antzekoa litzateke. Portaerak behatu behar ditugu Gaiaren onuraren 

ikuspuntutik, eta inplikatutako organismoarentzat zuzenki kaltegarriak izan daitezke. Baina kaltea 

handia izanik ere, funtzioa bera ezindua uzteko muturrera eraman gabe eta funtzioaren nahikotasuna 

mantenduz, Gaiaren onuragatik soilik esplikatu ahal da. Adibidearen giharra urratu daiteke, baina 

azkenian hausten bada, orduan organismoa ere ez da onuradun izango, hiltzaileek harrapatuko bait 

lukete. 

Zentzu honetan hainbat adibide jar ditzakegu: 

• Begizta genezake arrai bat beste arraiekin saldo batean parte dela, eta saldoa harrapakariek 

erasotua dela. Neodarwinismoaren aurreikuspenaren arabera, arraia erasoaren aurrean hobeto 

biziraungo du saldoan. Aurreikuspen gaiarrean, arraia eta saldoa harrapakarien elikagaia izango dira, 

baldin eta  arraia eta saldoaren portaera, sakabanatu beharrean, elkarrekin jarraitzea bada. Orduan 



 

 

probabilitate gutxiago izango lukete bizirauteko. Aurreikuspen gaiarra da askotan ikusiko duguna: arrai 

saldoak eta inor bizirik ateratzen ez dela, eta nolabait sakabanatzera behartuz gero, indibiduo asko 

iraungo luketela. Neodarwinismoaren aurreikuspenaren kontrakoa da, eta forogatu ahal daiteke. 

• Landare batek erraztu dezake beste landare batzuen bizitza –teorian, baliabideak eskuratzeko 

orduan, bere lehiakide direnak – eta beraientzat, ikuspegi egoista batetik, “efizientziarik gabeko” 

mekanismoak izan daitezke, baina efizienteak Gaiaren ikuspuntutik. Teoria gaiarrean ikusiko genuke 

landare horiek ez luketela beraien eboluzioan inefizientzia horiek hobetuko, alderantziz baizik. Bestela 

esanda, Gaiak hautatuko luke, baliabideen erabileran, inefizientea den landarea. 

• Ikusiko genuke nola animal batek, bere ikuspuntutik, itxuraz, energia xahutzen duen, baina 

ekosistema edo Gaiaren ikuspuntutik, egiten ari dena energia barreiatzea dela. Ugaztunen pixak energia 

du, baina ugaztunek “alferrik galtzen” dute, ez bait dute metabolizatzen. Soilik muturreko 

biziraupenaren kasuan, urearen energia funtsezkoa denean, jarriko dira martxan urea digeritzeko eta 

bere energia eskuratzeko mekanismo metabolikoak. Bestela, sinpleki, ekosistemari emango zaio, 

adibidez, ugaztuna bizi den basoa ongarritzeko. Gainera, “biziraupen” mekanismoa bera ere itzulgarria 

izan daiteke. 

• Organismoaren heriotza, genetikoki programatua, izango litzake ikuspegi gaiarraren 

aurreikuspen tipikoa. Organismoetan heriotz zelular programatua badagoen bezala (apoptosis izenez 

ezagutua), egon  behar du ere organismoetan, adibidez irakurlea berarengan, orkidea batean eta are 

bakterio batean ere, heriotzaren programaziorako joera. Apoptosia organismo unizelularretan azalpen 

oso zaila du, konplexua eta kredibilitate gutxikoa neodarwinismoan, baina, aldiz, teoria gaiarrean 

azaltzeko zerbait bakun eta logikoa da. Behatu ahal izan da apoptosia unizelularretan, eta aurreikuspen 

nabarra da fenomeno hori oso ohiko izan behar dela. 

Baldin eta Gaia organismo bat bada, bere hedapena mugatua dago Lurraren tamainagatik; 

organismo bezala atmosferak mugatzen du kanpo aldetik eta barne aldetik, berriz, Lurraren nukleoak 

eta mantuak mugatua dago. Lurraren barrena dominatzen duen eremu ez-organikoari Vulcano deitzen 

badiogu, elkarrekintza sakon bat egon beharko du bi eremuen artean. Gaia Organikoaren teoriaren 

aurreikuspena da ez soilik Vulcanok Gaiarengan izango duen eragina izugarria izango dela (izan ere duela 

250 milioi urte izan zen espezien suntsipen handiena, eta seguraski, sumendien eraginaren ondorioa 

izan zen), baizik eta Gaiak berak ere eragina behar duela izan, geroz eta gehiago, Vulcanorengan. Oso 

probablea da Gaia izatea eragile garrantzitsu bat plaka tektonikoen mugimenduan, aniztasun 

geologikoan, kontinenteen dinamikan eta abar… Lurraren bizitzaren historian zehar, aurreikuspena da 

Gaia igaroko dela Vulcanorengan eragina izatetik Vulcano dominatzera (ingurumenari egokitzearen 

kontzeptua, versus ingurumenaren egokitzapena teknologia bidez). Gaiak “jolastu” behar du, bere 

onurarako, prozesu metamorfiko eta sedimentarioen kimikarekin eta geologiarekin. Aurreikuspena da 

geologoak joango direla Lurreko bizitzarentzat onuragarriak izango diren “kasualitateak” aurkitzen. Are 

gehiago, aurkikuntza horiek azkartuko lirateke baldin eta zientzialariek galdetuko balukete ez soilik nola 

eragiten duen Gaiak –bizitzak—aztertzen duten prozesu geologikotan, baizik eta, batez ere, zertarako 

erabiltzen du Gaiak prozesu geologiko horiek! 

 

 

-----------------------------    

“Ura baldin bada Ama Lurraren odola eta lurra bere karena da, erreken ubideak bere zainak, ozeanoak 

bihotzaren guneak eta atmosfera ahorta erraldoia da. Lurraren taupadak gizakienarekin alderatuz, 

erreken bizi-itxaropena milioi urtetik mila milioi urtetara joango da, según eta Lurraren taupadak 

egunetan edo urteta neurtzen diren”. Jack Vallentyne. 



 

 

GAIAREN ANTIPARREN ZEHAR (VII) 

 

“Nor zara zu, bizi eta hil egiten zarena? Ez zara zure gorputza, gogoratu behar duzu eta zure zatirik 

handiena urez osatua dagoela eta orain zurea dela uste duzun ura, hemendi urte batera hainbat aldiz 

aldatuko dela. Existitu diren dinosaurio eta bale urdinbakoitzarena izan zela. Definitzen zaituen, 

diozunatomo bakoitza desberdina da denbora bat pasa eta gero. Zure zelulak ere ez dira beti berdinak, 

eta gainera, bizitzeko behar dituzun bakterioak zure parte al dira? Gogoan hartu zure gorputzean zure 

“zelulekin”, giza geneak dituztela diozun horiekin elkarbizitzen eta koordinatzen direnak bakterioak 

direla eta zelulak baino askoz ere bakterio gehiago. Baina zu zu izaten jarraitzen duzu. Garrantzitsuena 

bada, zure bizitzaren une bakoitzen zure atomo eta zelulak betetzem ari diren funtzioak dira. Eta ni neu 

ari naiz dantzan, nire atomoen bidez. Bila ezazu nire funtzioak, jarraitu ezazu nahi baduzu nire atomoen 

dantza, baina ez nazazu ukatu zurea bezain zehaztutako gorputza ikusi ezin duzulako, zurea ere ez bait 

dago definitua”. 

 

 
 

10. ATALA: GAIA ETA GARAPEN SUSTENGARRIA 

 

Gaia sustengarria da, horrela izan da milaka milioi urtetan zehar. 

Gaia garatu da (bere konplexutasuna, harremanak eta gaitasunak handitu ditu), eboluzionatu 

da milaka milioi urtetan zehar. 

Itxaron daitekena da, salbu eta kanpoko istripuren bat gertatzen ez bada, garatzen jarraituko 

duela modu sustengarriaz milioika urte gehiagotan. 

Zein definizio egokiagorik Garapen Sustengarria azaltzeko! 

Bere garapen sustengarriari eusteko Gaiak erabiltzen dituen mekanismoak, pista ederrak izan 

litezke guri erakusteko zein mekanismo erabili ditzakegun gizakiok biziraun nahi badugu. 

  Nahiz eta moralki gogaikarria izan, garbi eduki behar dugun irudia da, baldin eta Gaia organismo 

bezala balioesten ba dugu, Gaiarekin dugun harremana aspalditik kantzerigenoa izan dela. Garai batean, 

dudarik ez, gure arbasoek organismoaren parte ziren espezie guztiak bezalaxe, baina “mutazio” edo 

istripu motaren batek zelula minbizidunak bihurtu gintuen, organismoaren xedeak betetzeari uko egiten 

dioten zelulak bezala, eta beraien xede propioak (hedapena, hazkundea) jarraitzen dituztenak. 

Noiz gertatu zen mutazio hori?  

Gustora botako nioke erantzunkizuna baliabideen ustiatzailea den kapitalismoari, baina 

zibilizazioen eta zibilizazioek Gaiarekin izan duten harremanen historia irakurrita, uste dut askoz 

atzerago jo beharko dugula. Agian, gizakia gizaki egin zen momentura: bere baitaren kontzientzia argia 



 

 

izan zuen momentura, bere patuaren norabidea gidatzeko bridak bazituela uste izan zuen momentura. 

Sentsazio horretatik abiatuta, erraza izan zen pentsatzea norbera, edo familia, edo herria, edo espeziea 

dela Unibertsoaren erdigunea, eta nire xedeen erdigunea ni neu naizela. Une horretan, zelula 

kontzerigenoa bihurtu ginen. Hasieran ez zuen arrakasta handirik izan, baina bere izaera kontzerigenoan 

aurrera egin ahala arrakasta geroz eta handiagoa izan du, non eta bera babesten duen organismoa bera 

gaixotzen ari dela jada. 

Gaia organismo gisa balioesten dugunean, beste edozein organismo organismoz hartzen 

dugunean bezala, xede propioak dituen izaki gisa hartzen dugunean (eta ez biziraun- eta ugalketa- 

zentzu hutsa baizik ez duen makina programatu gisa), orduan  Gaiak eta baita organismoek ere, 

automatikoki, ukitu egiten digute kontzientzia eta morala. 

 

“Ahal dugun guztia egin behar dugu Unibertsoaren gainean giza arrazaren boterea eta nagusitasuna 

ezartzeko eta hedatzeko” Francis Bacon (1561-1626)  

 

“Liburu honen (gen berekoia) argudioa da gu eta ginontzeko animali guztiak gure geneek sortutako 

makinak garela” –Richard Dawkins) 

 

Francis Bacon-ek jarraitu zuen lerroaren gehiegizko antropozentrismoa, inguratzen gaituen 

guztia gauza-bihurtzea eta mugarik gabeko mekanizismoa da puntu batera eraman gaituena, non 

zibilizazioak sustengarritasun ekologikoaren muga guztiak gaindituak dituen. 

 

Gaiaren funtzionamendua, bere teknologia, bihurtu daiteke sostengarritasunaren bidean 

sartzea ahalbidetuko digun gida logikoa. 

Gaia sustengarria da zeren: 

• Energia berriztagarria, eguzki-energia, erabiltzen duelako. 

• Bere premietarako diren materialak berziklatzen duelako, bere elementuen koordinazioari 

esker (ez lehia) eta kontsumo eta ekoizpenaren arteko orekari esker. 

• Gaia hazten da solik baldin eta bere garapenak baimentzen badio, hau da, bere efizientzia edo 

berziklatze tasa handitzen direnean soilik handitu dezake kontsumoa. 

Eta garrantzitsuena, funtzionatzen du osotasun koordinatu 

gisa. 

 

Gizadiak, ordea: 

• Erabiltzen du, printzipalki, energia ez-berriztagarria, hain zuzen, Gaiak klima kontrolatu ahal 

izateko, zirkulaziotik ateratako erregai fosilak. 

• Ez du ia ezer berziklatzen, Gaiaren “baliabide naturalak” erabiliz eta Gaian amaitzen diren 

hondakinak sortuz, Gaiaren zikloak eta funtzioak horrela distorsionatuz. 

Gizadia hazten eta hazten ari gara, kosta ahala kosta, gure 

helburu nagusia hazkuntza izango balitz bezala, eta ez giza-garapena. 

 

Gizadiak, belaunaldi askotan Gaian biziraun nahi badu, beharko luke, bada: 

• Bere populazioa azkar gutxitu, 1.000 milioi pertsona baino gutxiago izan arte. Gaur egun bizitza 

duintzat hartzen duguna, oinarrizko premiak asetuta edukitzeak, gure gaur egungo 

teknologiarekin, baliabideen erabilera oso altua eskatzen du eta ezinezkoa da horrenbesteko 

populazioarentzat. 



 

 

• Gizakien eta Gaiaren arteko integrazio aldera koordinatuki jokatu; sustengaezinak dira 

pertsonen arteko desberdintasun handiak. 

• Kulturak aldatu eta berriak sortu, lehentasuna gizadiari indibiduoaren aurretik emanez,  eta 

Gaiari gizadiaren aurretik. 

 

-----------------------    

 

“Norabidez aldatu ezean, goazen puntu horretan amaituko dugu”.Atsotitz txinatarra. 

  



 

 

GAIAREN ANTIPARREN ZEHAR (VIII) 

 

“Kooperazio piramide baten gailurra naiz… Zure arrazoiari hel egiten badiot: Biosferaren inurritegi 

bezalakoa naiz, edo zure adimenaren bezalakoa. Nire parteen arteko elkarrekintzatik sortzen den zerbait 

gorenagoa. Lurraren bizitza osoaren piramidearen gailurra naizen bezala, nire parteak dira ekosistemak 

kooperazioan. Nola osatzen da termitegia? Termiten arteko elkarrekintza sakonaren bidez. Nola iristen 

da termitetara? Bere organoen kooperazio mamitsuaren bidez, edota –piramide beraren beste forma 

bat—termita deitzen duzun zelulen elkarrekintza estuaren bidez eta bere gorputz txikietako bakterio 

eta protisten komunitate mikroskopikoaren bidez. Nola iristen da zelulara? Berriro ere, bere organuloen 

kooperazio mamitsuaren bidez. Organulo batzuk, berriz, antzinako bakterioak dira edo—beste forma 

piramidal bat- bere milioika molekula konplexuen elkarrekintzaren bidez.Termitategiak kooperazio 

sakonean daude beraiek parte diren ekosistemekin eta ekosistemak nire parte dira nirekin elkarrekintza 

sakonean. Gaia bezala ni ikustea, zaila egiten bazaizu, arrazoi batengatik da: Gizakiok, soilik, duzuten 

kontzientzia “bat bera” deitzen duzutena delako, baina hori, neri dagokidanez, tarteko katebegi bat da. 

Baina ez, zelula kantzerigeno gisa portatzen zarete. Gizadikoek minbizia gisa funtzionatzen duzute, ezta 

zuen artean ere ez duzute kooperazio sakonaren bidez jokatzen”. 

 

 

 

 

  



 

 

11. ATALA: GAIA, NEODARWINISMOA ETA GIZA 

ESPIRITUALITATEA. 

 

 Beti deigarria egin zait Darwinen eboluzioaren teoriak erlijio monoteistekin izan duen eztabaida. 

 Azken bi mendetan, sakontasun handiko ideia bat sendotu da gizakien artean: Lurraren gainean 

espezieak eboluzionatzen joan dira milioika urtetan. Hasieran hipotesi zientifikoa zena, gero gertaera 

behagarria, errealitate bat bihurtu zen. Gaur egun gertaera hori ukatzea Lurra laua dela defendatzea 

bezalakoxea da. 

 Haatik, kontrako jarrera indartsu bat sortu zen, Galileoren garaitik jadanik agerian jarrita 

zegoena. Judeuen, kristauen eta musulmanen “bibliek”, mendebaldeko monoteismoek, izaera berezia 

eman zioten gizakiari kreazio jainkotiarraren erdigune gisa, eta beren jainkoa, giza auziekin arduratua, 

etengabe ari zen eskua sartzen. Horrela, bada, logikoa zen, Lurra izatea Unibertsoaren erdigunea. Eta 

gizakiak izatea bere jainkoaren edo jainkoen kreazio berezia. 

 Mende asko behar izan ziren ikuspegi hau aldatzeko. Lehenengo, Lurra laua ez zela frogatu zen, 

gero, Lurrarekin antza gehiegizkoa zuten objektu astronomikoak ba zirela, baita begi bistan ikusten ez 

zirenak ere (Jupiterren ilargiak). Zertarako sortuko zituen jainkoak pertsonek ikusi ezingo zuten 

objektuak? Gertaera hauek ez ziren ondo ahokatzen erlijio horien hain propioa den 

antropozentrismoarekin. Baina Galileo eta bere ilargi jupitarretatik Big-Bang teoriaraino, nahiko mende 

igaro ziren horiek asimilatzen joateko. 

 Unibertsoa erraldoia da. Nekez imagina daiteke. Lurra izango balitz idazlan honen puntu baten 

tamainakoa, Eguzkia irakurlearen begi-ninia bezalakoa izango litzake eta begi-ninia puntu horretatik 

dagoen distantziaren bikoitzean egongo zen urrundua. Hurrengo begi-ninia, gertuen dagoen izarra 

alegia, 300 kilometrotara egongo litzake, baina 100.000 milioi begi-nini—izar gehiago egongo lirateke 

biraka gure galaxiaren erdigunearen inguruan, kopurutan, gutxi gorabehera izan garen gizaki haina. Eta 

Unibertsoan badaude 100.000 milioi galaxia, bere begi-nini—izarrekin. Gaur egun kalkulatzen dugu hiru 

izarretatik batek izan ditzakeela planetak bere inguruan biraka. Zenbatetan badago bizitzarik? Milioi 

bakoitzeko batean?  Izan gaitezen ezkorrak. Suposa dezagun 100.000 milioi izarretatik batek bakarrik 

duela bizitzarik bere sisteman. Horrek esan nahiko luke, seguraski, bakarrik egongo ginela gure galaxian. 

Baina, hala ere, jainko kreatzaile eta eskuhartzaile horrek, bizitza duten ehun mila milioi planetekin  egon 

beharko luke lanean. 

 Kristauak dira, zailen daukatenak, esaten bait dute bere jainkoak bere seme bakarra bidali zuela, 

hain zuzen, Lurrera, espazioan galduta dagoen puntu honetara, existitu diren mila milioika espezietatik 

bat salbatzera.  

 Horrela, bada, hobe da pentsatzea bizitza adimentsua mirari bat dela, nahiz eta ez bada ulertu 

ere egiten zertarako kreatu zen Unibertsoaren gainontzekoa. 

 Ez dira irensteko gauza errazak. 

 Baina gero iritsi ziren lehenengo eboluzionistak. XVIII. mendearen amaieran, zientzialari 

europearrak hasi ziren pentsatzen Lurra oso adin luzekoa zela (eta hori ez zen ahokatzen Bibliaren 

hitzez-hitzezko interpretazioarekin, hau da, mundua duela 6.000 urte sortua zela zioen ideiarekin) eta 

espezie biziak, batzuk besteengandik eboluzionatu zirela, arbaso bat edo gutxi batzutara (gaur egun, 

badakigu: bakterioak) eramango gintuen prozesu batean. Hau da, gizakia iritsi berri bat zen, Homo 



 

 

sapiens-ak 150.000 urte bait darama Lurrean eta bizitzak, berriz, 3.500 milioi urte. Tximuen antzeko 

batetik sorturiko iritsi berria da. 

 Zientziak ez gintuen soilik unibertsoaren erdigune espazialetik kanporatu, denboraren 

erdigunetik ere egozten gintuen. 

 Gainera, ez zen preziso urrats bakoitzean jainkoaren esku-sartzea; aski zen unibertsoaren 

kreazioarekin eta bere legeekin. Horrela bada, fededun koherenteek, edo zientziari ateak isten zizkioten, 

edota zientziaren kontra jartzen ziren edota hasierako sinismenak egokitzen saiatzen ziren. Eta hiru 

estrategia horiek erabili dira eta erabiltzen dira gaur egun ere. 

 

-----------------------------    

 

“Denok gara ateoak gizadiak noizbait sinistu izan dituen jainko gehienekiko. Batzuk, besterik 

gabe, jainko bat haratago goaz”Richard Dawkins 

 

“Dena ezbaian jarri. Zure argi propioa aurki ezazu”. Gautama Buda 

 

---------------------------------- 

 

 Baina Darwin iritsi zen eta gero darwinismoa. 

 Darwin-en formazioa, ez dezagun ahaztu, apaiz anglikarrarena izan zen; jazoera ebolutiboa 

azaltzen saiatzen zen teoria zientifiko bat landu zuen, hautespen naturalaren teoria. Teoria hau,  aurretik 

ba zeuden beste teoria batzuen gainetik gailendu zen, baina ez merezimendu zientifikoengatik, baizik 

eta Inglaterran, orduan munduko herrialde boteretsuena, jende boteretsuaren babesa izan zuelako. 

Teoria hau sutsuki defendatu zutenetako bat Thomas Huxley izan zen, bere burua definitzeko 

“agnóstico” terminoa asmatu zuena. Huxley, Darwin eta beste batzuren ideiak zientzia fisikoen tradizio 

baten (mekanizismo) ondorengoak ziren. Mundua lege deterministek gobernatutako makina handi bat 

bezala ikusteko metaforaren ondorengoak. Darwinismoa eskunarru modura ahokatzen zen ikuspegi 

horrekin, baina batez ere, oso oso ondo ahokatzen zen Inperio Britaniarrak kapitalismo ekonomikoa 

munduaren gainontzekoari inposatzeko behar zituen justifikazioekin. 

 Mundu-ikuspegi hori egokien laburbiltzen duen esaera, Rockefeller enpresariarena da: “negozio 

handi baten hazkundea besterik ez da gai denaren biziraupena baizik… Naturaren lege baten, Jainkoaren 

lege baten agerpena da, besterik ez”. 

Naturaren legea, ustez Darwinek aurkitutakoa, sinismena duen batentzat, lege jainkotiarra zen. 

Horrela justifikatzen zen kapitalismorik gogorrena. 

 Eta errealitatea da bere erlijioarekin koherente den sinistun batentzat oso zaila dela onartzea 

darwinismoaren postulatuak. Zergatik? 

 Naturan izaki bizidunek biziraun dezaketen baino ondorengo gehiago dute. Hoberenak 

bizirauteko joera izango da. Hauek bere geneak transmitituko diote hurrengo belaunaldiari. Lurraren 

gainean etengabeko borroka dago,  eta 3.500 milioi urtetan ematen ari da bizitza forma guztientzat eta 

izan diren 10.000 giza-balaunaldientzat. 

 Neodarwinismoak deskribatzen du mundu-makina bat xederik gabea, salbu eta kosta ahala 

kosta bizirautea. Makina horiek, izatez, berekoiak omen dira, eta muturreko jarrera doilorrean “gen 

berekoiaz” hitzegiten dugu, ateo praktikante batek, Richard Dawkins-ek asmatutako terminoa. 

 Edozein sinistunak onartu beharko luke, duda izpirik gabe, edo teoria neodarwinista teoria 

txarra dela errealitatea deskribatzeko, edota bere jainkoak sortu zuela unibertsoa oso lege, 



 

 

gizatasunaren ikuspuntutik, oso lege krudelekin. Bere buruari galdetu beharko lioke zergatik bere 

jainkoak egin gintuen hain gurekoiak, hain lehiakorrak, zergatik mundua egina dagoen soilik biziraupen-

borrokan hoberenak direnentzako. Edo berriro itzultzen gara Itun Zaharreko Yahve krudel eta 

bengatiboarengana, edota baztertzen dugu Darwinen teoria. 

 Baina egin al dezakegu hori? 

 Neodarwinistek, noski, erlijio hauetako sinistunei iruzurra egin diete sistematikoki, beraien 

arteko moderatuenei eta arrazoitsuenei konbentzitu-araziz erlijioa ez dela beren teoriaren aurka jarri 

behar, zientzia baita, eta Galileorekin gertatu bezala, talka horretan galtzaile aterako liratekeela 

(adibidez, eliza anglikanoak, duela gutxi, barkamena eskatu dio Darwin-i). Neodarwinistak moldatu dira 

beraiena ez bezelako beste teoria zientifiko ezberdina bazterrean uzten. Eta, azkenian, fede moduko 

bat sortu dute, fede ateo bat. Eta horren oinarrian nahasketa bat dago: teoría zientifiko bat gertaera 

esperimental batekin identifikatzea. 

 Gauza bat da espezien eboluzioa eta beste bat eboluzio hori esplikatzen saiatzen den teoria. Ez 

dago inolako teoria zientifikorik egia denik, teoria zientifikoek errealitatea interpretatzen bait dute, 

baina ez dira Egia. Kontrakoa esatea dogmatikoki argudiatzea da, erlijio bat bezala argudiatzea. 

Horregatik esaten dut bere teoria Egia dela uste duten neodarwinistak bere teoria erlijio bihurtu duela 

(Dawkins-en kasua). 

 Honek esan nahi du edozeinek ba duela, gizaki gisa eta zientzialari gisa, bere sinismen sakonenak 

urratzen dituen teoria bati aurre egiteko eskubidea. 

 Arazoa da holako jarrera hartu duten erlijiodunen gehiengoak neodarwinistei aurre egin dietela 

Biblia kontrajarriz: gorren arteko elkarrizketa, eta inork ezin zuen arrazoia izan. Bibliaren aldekoek talka 

egiten dute ez teoria zientifikoekin baizik eta behagarriak diren gertaerekin, eta beren “teoría 

zientifikoek” ez dauzkate ez buru eta ez ankarik. 

 Berriro diot, jainko kreatzaileak lege neodarwinistak egin bazituen, orduan jainko horrek ez du, 

izaki goren gisa, ezer balio. Niri, jainko horren ahalmenik izan gabe ere, lege “gizatiarragoez” 

gobernatutako mundu eta izakiak sortzeko bestelako forma asko etortzen zaizkidate burura, 

krudeltasun gutxiagokoak, berekoikeria gutxiagokoak, maitakorragoak. Urrutira joan gabe, Gaia 

organikoaren teoria. 

 Horrela bada, maitasunera eta ez isekara emanago den jainko kreatzailean sinisten duen 

edozein pertsona, arduratu beharko zen neodarwinismoa uxatua izan dadin, eta zientzialaria baldin 

bada, bere sinismenekin  hobeto ahokatzen  den beste teoria alternatibo bat  bilatzen saiatuko beharko 

litzateke. Edo bere sinismenak serioski berplanteatu. 

 Baina mundua mekanikoa izan ala ez, jazoerak, berriro, gizakia singularizatzen duen jainko 

sortzaile maitakorraren kontra tematzen dira: unibertsoaren tamaina, giza espeziea desagertzen 

danean ere jarraituko den izaki bizidunen eboluzioa, lurrikarak, ezindu genetikoak, gaitz mingarriekin 

jaiotzen diren animali eta pertsonak, ordutan, asteetan edo urteetan hiltzeko beren bizitza laburrean 

mina baizik sentitu gabe. Hauek gertaerak dira, ez teoriak. Eta gertaera zailak –niretzat ezinezkoak—

jainko sortzaile maitakor horrekin ahokatzeko. 

  



 

 

GAIAREN ANTIPARREN ZEHAR (IX) 

 

“Ni naiz elurraren gainean bigunki erortzen diren elur maluta bakoitza, bere bakartasun hexagonal 

ederrarekin, ni naiz intza tanta bakoitza, hosto berde baten gainean edo egunsentiko imirrimau-ohilaren 

gainean  dizdiratsu. Ni naiz klorofila molekula batek atzemandako fotoi horiska bakoitza, geroago beste 

20 molekuletan bihurtua, zu zeu barnean hartzen zaituen ur-jauzi ia magiko batean partekatua izan 

ondoren. Ni naiz errizoma batean tinkaturiko nitrógeno-molekula bakoitza, lurzorua deitzen duzun eta 

nik azala deitzen diodan belaki hori eratzen lagunduz. Ni naiz mila tonu berde dituen basoaren adar eta 

hostoen laberintoaren tartean galdutako ekaitz bakoitza. Ni naiz milaka hondartzetan harra estali eta 

desestaltzen duen itsaaldi bakoitza, eta hantxe trukatzen ditut milaka molekula ozeano, lurzoru eta 

aidearen artean. Ni naiz 100 km/orduko abiaduran doan gepardo baten jauzi bakoitzean giharren tensio 

bakoitza. Ni naiz albatros bidaiariaren inoiz etzan ez den luma txuri bakoitza. Ni naiz birus eta bakterio 

bakoitza, euriaren haziak, eta haizearen hegaletan bidaiatzen ari direnak. Ni naiz zure gorputzeko 

molekula bakoitza Aurretiazko Homo-aren eta hemendik hamar mila urteko Homo Gaiatarra-ren artean 

partekatua. Ni naiz ohian atzemangaitzenean galdutako txoriaren kantan altxatzen den musika nota 

bakoitza. Ni naiz zapaltzen duzun hondar-ale bakoitza eta haurra zinela zure amari begira eskeintzen 

zenion irrifarra…” 

 Orduan, zer? Espiritualitaterik gabe geratuko al gara? Zein da etika eta moralaren iturria, 

kontratu sozial huts bat? Eta horrela balitz, zertarako ez badiogu ezeri zentzurik bilatzen? Zer axola, 

zertarako dena, baldin eta unibertsoak ez-ikusiarena egiten badigu, ez badugu inolako oinarririk 

aurkitzen traszendentziarako? 

 Orain arte hitzegin dugu mendebaldeko erlijioei buruz. Zer gertatzen da gainontzeko 

erlijiotasunekin? 

 Berriro ere, gizakia modu bereziz singularizatzean erroak dituztenak –adibidez Budaren eta 

beste gizaki gutxi batzuren iluminazioa—talka egiten dute Kosmosaren mugagabetasunarekin eta 

Gizadiaren denborazkotasunarekin. 

 Egia da giza-autokontzientzia, bereziak egiten gaituen ezaugarri bat dela. Baina agian ez 

hainbesterako. Lehenik, ez dakigulako zein den autokontzientzia maila  izurdeen, baleen, tximuen, 

elefanteen kasuan, ez dakigu Lurratik kanpo dagoen (edo ez dagoen) bizitzaren kasuan, etorkizuneko 

ordenadoreen kasuan, edota ezintasun mental nabarmena duten pertsona batzuen kasuan. Ez dakigu 

kasu horietan aukontzientzia maila nolakoa den gizaki “normala”-rekin alderatuta. Maila kontua da edo 

desberdintasun kualitatiboa? Kontuz sinisten dugunarekin, ez dagigun zientziak berriro erdigunetik 

atera. 

 Eta etorkizunean? Hemendidk 500 milioi urtetara egon daitezke gu baino goitiarragoak diren 

organismoak, gu geu orain amebarekin alderatuta goitiarragoak sentitzen garen bezala? Zein izugarria 

eta miragarria den eboluzioa! 

 

 Eta gainontzeko 100.000 milioi planetetan? Eta hemendik beste 10.000 milioi urtetara? 

 Ordua da, edozein espiritualitate eta erlijioak has daitezen termino hauetan pentsatzen. 

 Orain sar gaitezen Gaia Organikoaren teoriarekin: 

 Gaia superorganismo bat da. Gaia da Lurrean eboluzionatu duen entitaterik gorena. Gaiarentzat 

aihergak gara edo ia. Niretzat astero berrituz doazten nire azalaren zelulak ia ahiergak diren bezala. Gaia 

ez da jainkosa bat, arazorik ez ia krudela baldin bada gurekin. 



 

 

--------------- 

 

 “Herrialde bat, zibilizazio bat epaitua izan daiteke animaliak tratateko  moduagatik” Mahatma 

Gandhi. 

 

“Zientifiko gisa, gutako askok miresmena eta begiramendu esperientziak izan ditugu unibertsoaren 

aurrean. Use dugu sakratutzat balioesten den  hura, errespetoz eta arduraz hartua izateko 

probabilitate gehiago duela.  Planeta honetan gure egonaldia sakratutzat hartu beharko genuke. 

 Ingurumena babesteko eta zaintzeko ahaleginak sakratuaren ikuspegiaz beteak ikusi behar 

dira”. Carl Sagan. 

 

--------------- 

 

 Baino Gaiak milaka milioi urte darama bizirik eta beste mila milioi urte gehiago horrela jarraitzea, 

bizirik jarraitzea, litekeena da. Agian bakarrik dago Galaxian, edo agian bera bezala beste asko egon 

daitezke. Edozein moduz denborarekin berrugaldu daiteke beste planeta batzutan. Izan ere, seguraski 

bizitza ez zen propio Lurrean sortu, eta, agian, kanpoko espaziotik etorria da. Zerbait bersortu zen 

hemen. 

 

 Agian egunen batean, milaka milioi Gaiak elkarrekintzan arituko dira, hain bizi eta koordinazio 

handirekin makro-Gaia bat osatuz tamaina galaktikokoa: Galaxia. 

 Agian, egunen batean, mila milioi “Galaxia” koordina daitezke  makro-Galaxia batean, 

Unibertsoa osatuz. Egun horretan, Galaxia eta Unibertsoa, gizakitxoengandik hain urrun egonen dira, 

guk geuk gure hemoglobina zeluletatik gauden bezala. 

 Orduan, non gelditzen da giza espiritualitatea? 

 Egunen batean Unibertso izango den kontzertu horretan hemoglobina molekulek beteko duten 

papera duintasunez bete beharko genuke. 

 Eta etxe barruan ibiltzeko? 

 Bada, lehenik Gaia errespetatuz hasi beharko genuke eta gero, berarengan berriro integratu, 

berarekin eboluzionatu…. 

 

------------- 

 

“Batzutan uste dut beste planetetan bizitza badagoela, eta batzutan uste dut ezetz. Kasu biotako 

edozeinean ondorioa harrigarria da”. Carl Sagan 

 

Gaia: “Egun batean nire den materia, nire gorputzaren parte dena, beste egun batean errekarena da 

eta haizearena, eta hurrengoan hegaztiena eta zuhaitzena; eta aldi berean horiekin berreraikitzen naiz, 

beraien bidez. Gure hari gidariak desberdinak dira, baina elkarrekin osatzen dugu koloretako  kuxin 

bat, eta koloreak etengabe aldatuz doaz. Eta kuxina, osotasun bat bezala, da aldatzen ez den bakarra, 

guztioi bizitza eta zentzua . Berarenak gara eta berak eskeintzen digu dena. Kuxin hori da Gaia deitzen 

duguna...“  Simay 

 

---------------------------- 
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