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Antropologoek askotan plan-
teatu duten galdera izan da 
eboluzioak zergatik ez duen 
prestatu emakumezkoen pel-
bisa erditze errazagoak eta 
minik gabekoak izateko.  
Beste animaliek baino erditze 
luzeagoak izaten ditugu:  
bataz beste, 9 ordu behar  
izaten dugu erditzeko, eta, 
tximino handiek, 2 ordu bes-
terik ez.

Galderari eman izan zaion 
erantzuna da giza espeziea 
bipedo bihurtzearen ondorio 
izan zela pelbisa estutzea; 
eboluzioak oreka bilatu behar 
izan zuela, nolabait, garun 
handiko haurrak erditzeko 
pelbis zabala behar zuelako, 
baina, era berean, bi hanka-
tan ibiltzeko pelbisa estutzen 
zelako.

Zurich-eko Unibertsitatean 
egindako ikerketa berri baten 
arabera, ordea, pelbisaren ta-
mainaren eta formaren alda-
ketak ez ditu eboluzioak era-
giten, baizik eta ontogeniak, 
alegia emakume bakoitzaren 
garapen indibidualak. Izan 
ere, ikusi dute pubertaroa  
hasitakoan emakumeen pel-
bisa zabaltzen joaten dela  
erditzea errazteko. 25 urtere-
kin lortzen du zabalera han-

diena eta 40 urte arte man-
tentzen da horrela. Hortik 
aurrera, pelbisa estutzen da 
berriz eta jaiotze-kanalaren 
dimentsioak nabarmen  
murrizten dira, ugaltze- 
garaiaren amaiera markatuz 
bezala.

Pelbisa zabaldu eta estu-
tzeak, beraz, bi funtzioak ber-
matzera jotzen du: ugalkorta-
sun handieneko garaian 
zabaldu egiten da, haurren 
erditzeak errazteko —gure 
espeziearen ezaugarria baita 
garun handiko haurrak iza-

tea—, eta ugaltze-garaiaren 
ondorengo morfologia estua-
goak, ordea, gerriaren egon-
kortasuna eta tente ibiltzea 
errazten du.•

Emakumeei pelbisa zabaltzen zaie ugalkortasun 
handieneko garaian, erditzea errazteko
Ikerketa berri batek erakutsi 
du emakumeen pelbisa 
zabaldu egiten dela 
ugaltze-garaian, eta berriz 
estutzen dela emakumeek 
zahartuz doazen heinean, 
ugaltze-garaia amaitu  
dela erakutsiz bezala. 
“Denbora-tarte batez 
irekitzen den leihoa balitz 
bezala, gero itxi egiten 
dena”, adierazi dute 
ikertzaileek.

Gizonezko eta emakumezkoen pelbisaren hainbat ikuspegi. A: 15 urteko (urdin gardena) eta 25 urteko (solidoa) pelbisen 
arteko aldea, eta B: 40 urteko (solidoa) eta 80 urteko (arrosa gardena) pelbisen artekoa. ArG.: Zuricheko uniBertsitAteA.

hemen bideoa 
ikusgai.
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http://www.pnas.org/content/early/2016/04/20/1517085113.full
http://movie-usa.glencoesoftware.com/video/10.1073/pnas.1517085113/video-2

