
Koloratzaile-tanta bat isurita,

ezin da aldatu itsasoaren

kolorea. Hamar mila litro

isurita ere ez, nahiz eta toki

jakin horretan eta denbora

batez hala gertatu. Baina

egunero bilioika litro isuriz

gero, seguru asko, kolore-

aldaketa sumatuko genuke.

Printzipio hori aplika dakieke

ingurumenarekin zerikusia

duten arazo askori:

gizakiaren eragin kaltegarria

arazo bilakatzen da kantitate

handian egiten duelako. 
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Gandhik esan zuen Ingalaterrak planeta osoa
ustiatu behar izan zuela XX. mendean zuen
bizi-maila lortzeko, eta Indiak bizi-maila bera
lortzeko planeta bat baino gehiago beharko li-
tuzkeela. Kolonialismoari egindako kritika zen,
baina ingurumenarekin du zerikusia. Indiako
populazioa oso handia da, Ingalaterrakoa baino
askoz handiagoa.

Eta planeta osoaren populazioa are handiagoa
da. Nina Ferodoff Estatu Batuetako presidentea-
ren aholkulariak uste du munduko populazioak
dagoeneko gainditu duela jasangarritasunaren
muga. “Seguruenik, dagoeneko jende gehiegi
dago planetan” esan zuen BBCko One Planet irra-
tsaioan egindako elkarrizketa batean.

BBCk eman zituen datuak US Census Bureau
erakundeak emandakoak ziren: munduko po-
pulazioa 6.800 milioi pertsona ingurukoa da;
populazio hori egunero 218.030 pertsona haz-
ten da, eta litekeena da 2040. urterako popula-
zioa 9.000 milioikoa izatea.

6.800 milioi pertsona horiek jaten, energia kon-
tsumitzen eta baliabide naturalak ustiatzen ari
dira (eta karbono dioxidoa ari dira isurtzen arna-
saren bitartez). Aberastasunaren banaketa nola-
koa den aztertu gabe ere, zenbaki handiak dira.

Ferodoff ez da ideia hori plazaratu duen baka-
rra. Sir David Attenborough BBCko aurkezle os-
petsua Optimum Population Trust taldeko kide
egin da, populazioa murriztu behar dela defen-
datzen duen talde batekoa. Attenboroughek
uste du giza populazioa txikiagoa izateko pre-
mia dagoela. “Munduan jende gutxiago izateak
erraztuko ez lukeen arazorik ez dut ezagutzen”.

EKOLOGIA 
Populazioa murriztu bai, baina zenbat? Oso zai-
la da esaten. Ekologiaren orekak eskatuko luke
gizakiak dagokion lekua betetzea espezieen ar-
tean, ez gehiago eta ez gutxiago. Baina bi arazo
daude.

Lehenengoa da ezin dela jakin zenbat den giza-
ki-kopuru egokia ekologiarako. Kalkula daiteke,
baina betiere zenbatespenetan oinarrituta. Adi-
bidez, zenbatespen baten arabera, Pleistoze-

noan (duela 200.000 urte), Iberiar Penintsulan
150.000 gizaki bizi ziren, gutxi gorabehera. Gaur
egun, 51 milioi biztanle baino gehiago dira, Es-
painia eta Portugal estatuetako populazioak ba-
tuta. Onartzen badugu Pleistozenoko popula-
zioa oreka ekologikoaren ondorioa zela, Iberiar
Penintsulako datuak erabil ditzakegu, eta
mundu osoko ‘populazio ekologikoa’ estra-
polatu. Baina emaitza ez litzateke fidaga-
rria izango, besteak beste, zenbatespen
eta suposizio gehiegitan oinarritua da-
goelako. Pleistozenoan ez zen erroldarik
egiten, eta ezin dugu jakin zenbaterai-
no zehatza den 150.000 zenbakia.

Oreka ekologikoaren populazio egokia
ezagutzeko bigarren arazoa da oreka
ekologikoa ez dela existitzen. Ekosis-
temak ez daude inoiz orekan. Etenga-
be ari dira aldatzen. Etengabe ari dira
espezie batzuk ugaritzen eta beste ba-
tzuk urritzen, batzuk agertzen eta
beste batzuk desagertzen. Faktore
asko direla medio, biotopoek ez dute
beti berdin irauten.

Adibidez, Neolitoaren hasierako egoe-
ra ekologikoa eta gaur egungoa ez dira
berdinak, eta, beraz, gizaki-kopuru ‘ego-
kia’ ere desberdina izango litzateke Neo-
litoan eta orain.

Dena dela, agian, ez dago kopuru egokia ja-
kin beharrik. Une honetan, giza populazioa
oso handia da. Baina, agian, mende hauetako
arazoa besterik ez da, eta, denboraren perspek-
tibatik ikusita, Lurraren ekosistemak autorregu-
latu egingo dira.Azken batean, gizakia ez da po-
pulazio handia izan duen espezie bakarra ebo-
luzioaren historian, eta kasu guztietan iritsi da
espezie horien gainbehera. Autorregulazioa.

Hain zuzen ere, litekeena da gizakiaren kasuan
faktore erregulatzailea klima-aldaketa izatea.
Izatekotan, ez da faktore bakarra izango, baina
giza populazioaren gainbeheran lagun dezake.
Eta horrela balitz, zilegi da galdetzea ekologis-
moaren aldeko jarrera bat ez ote den klima-al-
daketa gertatzearen aldeko jarrera bat.•
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