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2012ko iraileko alean, artikulu “mugala-
ri” bat argitaratu zen Elhuyar aldizka-

rian.“Mugalaria” diot artikuluaren gaiak zen-
bait jakintza-esparruren mugak zeharkatzen
zituelako: erlijioaren esparrua, giza anato-
mia, itzulpengintza, mitologia... Gizonaren
gabezia bat, ugaztun arren artean oso heda-
tuta dagoen ezaugarri anatomiko baten eza,
zakil-hezurraren falta alegia, nola azal lite-
keen aztertzea izan zen artikuluaren gaia.
Anatomiako hizkuntza teknikoan, zakil-he-
zurra latinezko os penis edo baculum (makila
euskal hitza latinezko hitz berberetik erato-
rria da) izenez ezagutzen da.

Gabezia horren zergatiaren azalpen mito-
logikoan, Jainkoaren esku-hartzea eskatzen
zen. Gaia zientziaren ikuspegitik aztertzea
interesgarria izango zela begitandu zitzai-
dan. Kasu honetan, baina, Napoleonek Lapla-
ceri galdetu zionean ea nola egin zuen Traité
de Mécanique Céleste liburu handian uniber-
tsoaren funtzionamendua azaltzeko behin
ere Kreatzailea aipatu gabe, Laplacek Napo-
leoni emandako erantzuna ekarriko dut
hona: Je n’avais pas besoin de cette hypothèse-là
(“Ez nuen hipotesi horren beharrik izan”).
Alegia, nik ere ez dut Jainkoaren beharrik
izango zakil-hezurraren gabezia zientifikoki
azaltzeko. Beharrezkoa izango dut, hori bai,
zenbait muga zeharkatzea, biologia moleku-
larraren esparrutik irtetean eta eboluzioaren
teoriaren eremu zabalean sartzean esate ba-
terako. Hortaz, artikulu hau ere, ezinbestean,
“mugalaria” izango da.

Artikulu honen izenburuko galderan
(“zein...?”) inplizituki pertsona bat aipatzen
denez, azalpenerako Jainkoaren premiarik ez
dudala izango aipatu ondoren, uste dut gal-
dera berridazteko tenorea heldu dela, zienti-
fikoki zuzenagoa izango baita galdetzea: Or-
duan, zerk eragin zuen zakil-hezurra galtzea?
2013ko urtarrilean dakigunagatik, ziur asko,
zientzian ziurtasun absolutuz ez baitago 
ia ezer jakiterik, erantzuna zehatza bezain
lehorra da: androgeno-hartzailearen genea-
ren alboan dauden eta eboluzioan zehar oso

ondo kontserbatu diren areagotzai-
le-sekuentzietako baten delezioak.
Genetikaren esparruan, delezio deri-
tzo material genetikoa galtzeari. Be-
rrikitan (2011ko martxoan) argitaratu
denez, Hominini tribua Panini (txin-
pantzeak) tributik bereizi zenetik 
gizakiraino ekarri gaituen bide ebo-
lutiboan zehar 510 delezio edo se-
kuentzia-galera gertatu dira. Galdu-
tako kromosoma-zati horietariko
baten batek zeraman enbrioi-gara-
penaren une zehatz batean zakil-
hezurra eratzeko agindua. Beraz, zer-
gatik ez daukagun zakil-hezurrik?
Erantzun sintetikoa honako hau da:
noizbait delezio bat gertatu zelako.
Zehazki zein delezio izan daitekeen
argitu ostean, gaia agortuta legokee-
la lirudike; baina zergatiaren zerga-
tiaz etengabe galdetzen aritzea de-
nez zientziak aurrera egiteko duen
modua, hurrengo galdera sakon eta
potoloari erantzuten ahalegintzea
izango da artikulu honen muina.

Nola azaldu daiteke, bada, ebolu-
zioan zehar zakil-hezurrik gabeko gizona
hautatua izatea? Zein zatekeen gabezia
horren abantaila? Azken irudian beha
daitekeenez, morfologiari dagokio-
nez zakil-hezurra oso plastikoa da,
itxura-aberastasun ikaragarria du.
Aberastasun horrek adieraziko li-
guke, ugalketaren ikuspegitik begira-
tuta, zakil-hezurrak oso funtzio ga-
rrantzitsua betetzen duela, bere
anatomiako atal txikitxo horretan
arrak asko duela jokoan... Polimorfis-
mo horren aurrean, hortaz, are pre-
miazkoagoa dirudi zakil-hezurrik 
gabeko gizona hautatu izanaren zer-
gatiari azalpen egoki eta ganorazkoa
ematea.

Zakil-hezurrik gabeko gizona hau-
tatzea ez da izan hautespen naturala-
ren lana, ezaugarri anatomiko horrek
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ez baitio, printzipioz, bizitzagatiko borrokan
inolako abantailarik ematen gizonari. Mota
horretako gizonak eboluzioan zehar aurrera
egitea hautespen sexualaren eraginez gertatu
da; hau da, harrigarria dirudien arren, hezu-
rrik gabeko zakilak gizonaren ugaltze-arra-
kasta emendatu du, ugalketagatiko borrokan
garaile izaten lagundu dio. Hori nola eta zer-
gatik gertatu den ez da, gehienontzat, begien
bistakoa.

Hautespen sexuala lehiaketa intraespezifi-
koa da —hau da, ugaltzeko aukera izateko,
espezie bereko aleen (gure kasuan anima-
lien) artean ematen den lehia da—, eta,
modu batean edo bestean, hautespen horre-
tan sexu biek hartzen dute parte. Hautespe-
na intrasexuala izan daiteke, hau da, hautes-
pena sexu bereko aleen, normalean arren,
arteko lehiaren ondorioz gertatzea. Lehia ko-
pula aurretikoa (ar helduen arteko borrokak)

edo kopula ostekoa (espermen arte-
ko lehia) izan daiteke. Bestalde, hau-
tespena intersexuala ere izan daiteke;
hau da, sexu batek beste sexuko
aleen artean aukeratu dezake. Inor
ez da harrituko irakurtzen badu
ezen sexurik hautatzaileena dela
aukera txarra eginez gero kalterik
handiena jasango duena. Norma-
lean, emeak hautatzaile zorrotzak
izaten dira, eta arrak, hautatuak.
Kasu horretan ere, hautespena ko-
pulatu aurretik gerta daiteke, biko-
tekidea aukeratzerakoan esate ba-
terako; emearen hautespen klasikoa
izenez ezagutzen da. Eta kopulatu
ondoren ere gerta daiteke. Barne-er-
nalketaz ugaltzen diren animalietan,
emearen gorputz barruan gertatzen
den hautespen intersexualari emea-
ren hautespen kriptiko deritzo, arrak ez
baitu jakingo nola jokatzen (aukera-
tzen ala baztertzen) duen emeak be-
raren espermarekin.

Azter dezagun hautespen sexua-
laren lau kasu horietariko zeinetan
zatekeen abantailatsua zakil-hezu-
rra galtzea, horrela aurkituko dugu-
lakoan zakil-hezurrik gabeko gizona
hautatua izanaren arrazoia. Lehiake-
ta intrasexualetan, beste gizonekiko
lehietan alegia, ez dirudi zakil-hezu-
rra galtzeak inolako abantailarik
ematen duenik, ez sexu-jotzearen
aurretiko lehietan, ez ostekoetan.
Emearen hautespen klasikoaren ikus-
puntutik ere, ez zaio abantailarik
ikusten zakil-hezurra galtzeari; az-
ken kasu horretan, kontrakoari azal-
pen errazagoa aurkituko geniokeela
lirudike. Hortaz, emearen hautespen
kriptikoaren arloan baino ezingo
dugu bilatu eta aurkitu azalpena.

Sexualki ugaltzen diren anima-
lietan, ekidin ezinezkoa da sexu bien
interesen arteko gatazkak agertzea,
ugaltze-aferetan sexu bataren eta

bestearen energia-inbertsioak oso desberdi-
nak baitira. Gatazka horien ondorioz, ezau-
garri biologiko asko eta asko aldatu dira gure
espeziearen eboluzioan. Badarik ere, bikote-
kide bien arteko lankidetza ere, neurri bate-
rainokoa bederen, ezinbestekoa da. Inon
ematekotan, ugaltze-produktua aurrera ate-
ratzen gauzatuko da sexu bien arteko lanki-
detza; alegia, kumeak zaintzen, eta haiei
ugaltzeko aukera ematen.

Gure espeziearen ezaugarri bereizgarrie-
netariko bat da gure garunaren tamaina; 
1,5 kg inguruko pisua du, hiruzpalau aldiz
handiagoa gure ahaide filogenetiko hurbile-
narena —txinpantzearena— baino. Homo ge-
neroaren agerpenak aditzera ematen digu
ezen duela 2 milioi urte inguru zerbait gerta-
tu zela, zeinak ekarri baitzuen gure garuna-
ren tamaina handitzea. Lan honen hasieran
aipatutako 510 delezio horietariko baten era-
ginez izan zitekeen; izan ere, gerta daiteke
delezio baten ondorioz egitura bat (zakil-he-
zurra) galtzea eta beste delezio baten ondo-
rioz beste egitura bat handitzea. GADD45G
izeneko areagotzailea galtzea erlazionatuta
dago giza garunaren leku espezifiko batzuen
handitzearekin, oraindik ez dakigun arren
faktore bien artean kausa–ondorio harrema-
nik ba ote den.

Jaiotzean, gizakume baten garunaren 
tamaina heldutasunera heltzen denean izan-
go duen tamainaren % 30 baino ez da. Txin-
pantze jaioberriaren garuna, berriz, ale hel-
duaren garunak duen tamainaren % 40 da
jaiotzean. Garunaren garapenari dagokionez,
gure umeak txinpantzeenak baino ’helduga-
beago’ jaiotzen direnez, erditze osteko zain-
tza-beharrak askoz ere handiagoak izatera
pasatu ziren. Giza eboluzioan garuna azkar-
ki hazten hasi zen unetik aurrera, emaku-
mearen ugaltze-interesak asko aldatu ziren.
Handik aurrera, emakumearen helburu ba-
karra ez zen izango gene onen peskizan testos-
teronaz blaituriko alfa ar batekin kopulatzea;
alderantziz, haren ugaltze-iturik behinena gi-
zon feminizatuagoa aurkitzea izango zen, eme
bati legozkiokeen lanak ere egingo zituena,
eta umearen hazkuntzari dagokionez, la-
gundu ez ezik, eginkizun horren ardura ere
hartuko zuena. Helburu estrategiko hori lor-
tzeko, nahitaezkoa izan zen emakumean 
aldaketa batzuk gertatzea, anatomiko, fisio-
logiko zein etologikoak.

Garunaren tamaina handiaz gain, badago
primateen artean erabat ohiz kanpokoa den
eta geure-geurea den ezaugarri bat: emaku-
mearen obulazio kriptikoa; hau da, emakumeak
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ez du ageriko seinalerik erakusten adieraz-
ten duenik zein egunetan den ugalkor. Ema-
kumearen ugaltze-estrategia horren bidez,
ama—ume bikotea zaintzen eta janariz hor-
nitzen ziharduen gizona ezin zen inoiz ziur
egon zaintzen ari zen umea benetan berea
ote zen, ez baitzekien emakume hura ugal-
kor zen bitartean harekin sexu-jotzerik izan
zuen ala ez. Are eta gehiago, aldagarritasun
genetikoa emendatzeko eta odolkidetasuna-
ren ondorio kaltegarriak albait murrizteko,
talde txikietan bizi diren animalietan ebolu-
tiboki saritutako estrategia poliginandria 
—poligamia murriztua— denean, gure ahai-
de hurbilenetan, bonoboetan, gertatzen den
moduan.

Osasuna gene onak izatearen ezaugarria
da, zeinak adierazten baitu bizi garen baldin-
tzetan aurrera egiteko gaitasun handia dau-
kagula. Hortaz, seme-alaba osasuntsuak iza-
teko esperantzarekin, lehenik eta behin,
emakumeak bikotekide osasuntsua bilatuko
zuen sexu-harremanak izateko. Hezurrik ga-
beko zakila ponpaketa-sistema hidrauliko
batean oinarritzen denez, zakilaren tente-
tzean huts egitea oso seinale edo abisu sen-
tikor, zintzo eta goiztiarra da emakumeari
adierazten diona gizonak gaixotasun fisiko
edo mentalen bat duela. Facebookeko sos-
laian gezurra esan dezakegu. Horretan, ez.
Esan beharrik ez dago, bere umea zaintzeko
bezainbeste biziko zen gizon osasuntsua
aurkitzeko asmo zuzenarekin, zeharka eta
inkonstzienteki, emakumeak hautespen se-

xuala burutu zuen, eta Viagra-saltzaileei ne-
gozioa egiteko aukera eman zien.

Gizonaren hezurrik gabeko zakilerainoko
bidaia ebolutibo horretan, egon ziur, emaku-
mea, gure jainkosa, izan dela belak etengabe
puztuta mantendu dituen haizea.•
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