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1960ko uztailaren 14an Jane Goo-

dall Tanganika aintziraren ertze-

an dagoen Gonbeko erreserba

naturalera iritsi zen, Tanzaniara.

Ez zen ikerlaria, ez zeukan inola-

ko titulaziorik arlo horretan,

baina animaliak aztertzeko irri-

ka eta ilusioa soberan zeuzkan.

Txinpantzeak behatzen eta iker-

tzen hasi zen orduan, eta ekarpen

handiak egin ditu animalia

horien iraupena bermatzeko.

«1986an, lau eguneko kongresu

bat izan zen txinpantzeen ingu-

ruan, eta orduan atera nuen

ondorioari esker, jendea kon-

tzientziatu nahian nabil ordu-

tik». Ikertzen ari diren bitartean,

aldamenean isilpeko ehiztariak

txinpantzeak eta galtzeko arris-

kuan diren beste animalia

batzuk akabatzen dituzte, haien

haragiak edo beste zerbaitek dau-

kan balioagatik. Horregatik,

mundu osoan bueltaka dabil, jen-

deari kontzientzia piztu nahian.

1986rako zientzialari taldea osa-

tuta zeukan, beraz ez zuen baka-

rrik utzi bere proiektua. 

Atzo Euskal Herrian izan zen

bere bizitzaren eta txinpantzeen

ingurukoak azaltzen. Txillida Le-

kun eman zuen hitzaldia, Tolosa

Naturaldia natur jardunaldiaren

barruan; berak eman dio amaier

ekimenari. «50 urte dira txinpan-

tzeak ikertzera joan nintzenetik,

baina ez daramatzat urte horiek

guztiak txinpantzeen ondoan», ja-

kinarazi zuen hitzaldiaren aurre-

tik goizean eman zuen prentsau-

rrekoan. 

Aurkikuntza garrantzitsuak

Zientzialariak lanean jartzea lor-

tu zuen Goodallek Gonbera iritsi

eta hilabete gutxira. Txinpantze-

ak erremintak egiteko eta horiek

erabiltzeko gai zirela ikusi zuen.

Ordura arte, uste zen gizakiak ba-

karrik zirela horretarako gauza.

Horregatik, gizakiaren definizioa

konpondu behar izan zuten zien-

tzialariek. Bestalde, haragia ere

jaten zutela ikusi zuen, eta ordura

arte, belarjaleak zirela uste zen.

Jane Goodall Institutua sortu-

ta dauka, eta «guztira 27 institu-

tu» dituztela dio. AEBetan hasi

ziren, entzute handia baitzeukan

National Geographic aldizkari

ezagunak eskaini zizkion erre-

portajeei esker. Oraindik ere

gehiago nahi dituela garbi dago.

«Ea Euskal Herrian ere sortzea

lortzen dugun».

Txikitutako lurra berriro ongi

jartzea posible dela dio, baina ho-

rretarako gizakien portaera alda-

tu beharra dagoela ere bai. «Beha-

rrezkoa da bizitza iraunkorrago

bat eramatea, gure haurrei mun-

du hobea utzi nahi badiegu». Gau-

zak konponduko diren esperan-

tza badauka, esperantzarik izan

ez balu ez lukeela «hain bizitza

eroa» eramango, dio. Gainera,

gazteak gauza asko egiten dituz-

tela eta horrek ere esperantza

ematen diola jakinarazi du.

Dokumental bat egin berri

dute Goodallen azken 50 urteen

inguruan. Gonbera joan zenean

izan zituen zailtasunetatik hasi

eta gaur egun egiten dituen bi-

daiak erakustera iristen da. «Oso

polita» dela dio berak, eta bere bu-

rua pantailan ikustera ohituta

dagoen arren,  dokumentala ikusi

zuenean asko hunkitu zela dio.

50 urte
txinpantzeak
defendatzen 
1960an hasi zen txinpantzeak ikertzen Jane
Goodall, denborarekin zientzialari talde bat
osatu eta bere institutua ere sortu du

Euskal Herrian izan da bere azken 50
urteetako lanak eta ikerketak azaltzen 
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Jane Goodall (Londres, 1934),

txinpantzeak ikertzera joan zen

1960an Tanzaniara. 1986ra arte

horretan ibili zen, baina ikerkete-

kin bakarrik txinpantzeen egoera

salbatzea zaila zelako, eta ikerke-

ta taldea martxan jarrita zeukala-

ko, mundu osoan txinpantzeen in-

guruko azalpenak ematen ibil-

tzen da urtean 300 egunez. Txilli-

da Lekun hitzaldia eman zuen

atzo, Tolosa Naturaldia natur jar-

dunaldiei amaiera emateko. Au-

rretik, labur bada ere, galdera ba-

tzuei erantzun zien.

Zer eman dizute txinpantzeekin bizi-

tako urte horiek?

Gizakiok animalien erreinuko

parte garela konturatzen lagun-

du dit. Oso harroak gara, garran-

tzitsuagoak garela pentsatzen

dugu; are gehiago, gure inguruko

jendea beste inor baino garrantzi-

tsuago dela uste dugu. Gizakiak

hobeto ulertzen lagundu didate

txinpantzeek.

Txinpantzeak gizakiak adinako an-

kerrak izan daitezkeela diozu. Zer

ikusi duzu hori esatera iristeko?

Elkar hiltzen due, kanibalismora

ere jotzen dute, komunitateen ar-

teko gerrak ere izaten dituzte...

Komunitate bat beste bat oso-oso-

rik suntsitzera iritsi izan da kasu

askotan. Oso gogor jotzen dituzte,

eta sortutako zauriengatik hil

egiten dira. Orduan, besteena zen

lurraldea beraientzat hartzen

dute.

Oinarrizko zer gauza egin beharko li-

rateke txinpantzeen egoera norma-

lizatzeko?

Galdera handia da hori. Basoa ba-

bestu behar dugu lehenik eta

behin. Bertan bizi diren herrita-

rren bizi-kalitatea hobetu beha-

rra daukagu. Izan ere, kasu gehie-

netan, zuhaitzak moztu behar

izaten dituzte beren bizia aurrera

atera ahal izateko. Era batera edo

bestera, Afrikako, Brasilgo eta

beste zenbait tokitako politika-

riengan eragin behar dugu. Egur

enpresa handiek egurra saltzeari

utzi behar diote. Egurra saltzen

dirua egin beharrean, ideia zera

da: enpresa kutsatzaile handie-

nek, gas isuriengatiko ordain mo-

duan, bertako biztanleei dirua

ematea, basoak gehiago suntsitu

beharrik ez izateko. Horrela baso-

ak mantentzea lortuko litzateke.

Redd izeneko programa begira

dezakegu. Inguru tropikaletatik

etorritako egurra ez erosten ere

saia gintezke. Jane Goodall Insti-

tutuari eta horrelako elkarteei la-

gun geniezaieke, txinpantzeak

babesteko kanpainetan laguntze-

ko. Egoera ulertzen laguntzeko

jendea heztea ona litzateke. Mun-

duko baso hezeen suntsipena

munduaren klima aldatzen ari

da, atmosferara CO2 asko isur-

tzen ari delako. Basoak salbatzen

saiatu behar dugu, hori da oina-

rrizkoena.
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«Gizakiak hobeto ulertzen 
lagundu didate txinpantzeek»  


