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I R A U L T Z A  T X I K I E N  L E K U K O A K

Pasai Antxon jaioa, 1967an. Biologian 
doktore da, eta irakasle- eta ikertzaile-
lanetan dabil, EHUko Landareen Biologia 
eta Ekologia sailean. Aitortu duenez, gal-
derak oso zailak iruditu zaizkio, eta, gai-
nera, lehen galderan hiru biltzen direla 
ohartarazi digu; harentzat, oso esanahi 
desberdina dute harritzeak, asaldatzeak 
eta txunditzeak. Hala, haietako bakoitzari 
erantzun dio. 

“Bizidunen estrategiak ezagututa 
eta modu egokian erabilita, uste 

dut asko irabaziko genukeela”

Arantza Aldezabal Roteta
Biologian doktore
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232018ko  iraila

Zer iraultzaren edo 
aurkikuntzaren lekuko izan 
nahiko zenuke zure ibilbidean?

Dezente kostatu zait erantzuna mamitzea, baina 
uste dut kontsumo-ohiturak eta ereduak aldatzea 
dela benetan nahiko nukeena. Adibidez, oso ardu-
ratuta nago elikagaien ekoizpen-sistema intentsi-
boekin, janarien jatorriekin, eta gustatuko litzaidake 
elikadura-burujabetzaren alde egitea, lurraldeari 
loturiko ekoizpen-sistema jasangarriak lortuko li-
tuzketen formulak topatzea.

Horretarako ezinbestekoa da ekosistemetako sare 
trofikoa ongi ezagutu eta ulertzea. Erabat argitzea 
zer mekanismo gertatzen diren ekosistema horie-
tan, elikagaiak birziklatzeko eta ekoizpena dibertsi-
fikatua eta aberatsa izan dadin; beti ere, lekuari  
(lurraldeari) berari garrantzia emanez (bertan berta-
koa) eta naturak berak ematen dizkigun estrategiak 
erabiliz. Esate baterako, bizidunen artean sinbiosia-
ren adibide ugari daude baliagarriak. Estrategia ho-
riek ezagututa eta modu egokian erabilita, uste dut 
asko irabaziko genukeela. Gainera, ekoizpen horrekin 
dena lotzen da: kultura, lurra, paisaia, pertsonak…

Zerk harritu, asaldatu edo 
txunditu zaitu gehien, lanean 
hasi zinenetik?

Askori bezala, teknologia berrien garapenak harritu 
nau gehien. Lan egiten dudan bi arloetan, ikerketan 
zein irakaskuntzan, izugarrizko aldaketa ekarri du. 
Eta horrek sentimendu kontrajarriak eragiten dizkit: 
batetik, uste dut aukera handiak irekitzen dizkigula, 
baina, bestetik, kezka ere sortzen dit nora ote goa-
zen eta nora iritsiko garen.

Asaldatu, berriz, sutan jartzen nau ikusteak lehia-
kortasuna gailentzen dela printzipio etikoen gai-
netik, bereziki ikerketan, eta kooperaziora baino 
konfrontaziora jotzea dakar horrek, tamalez. Ira-
kaskuntzan, bestalde, ikasleen interesa gutxiesten 
duten irakasleen jarrerak asaldatzen nau. 

Azkenik, txunditu, naturak txunditzen nau oro har; 
bereziki, goi-mendiko ekosistemek: bertako biodi-
bertsitateak eta landare zein animalien bizi-estra-
tegiak…


