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Bi gradu, gradu eta erdi, funtsa ber-
dea, erabaki loteslea ala lotzen ez 
duen asmoa, herrialde garatuak eta 

garapen bidean daudenak… Kontzeptu 
ugari erabili dituzte abenduaren lehen 
hamabostaldian Parisen. Mundu osoko 
herrialde eta mandatari ugari aritu 
dira deliberazioetan. Lortutakoa, asko 
edo gutxi izan, ez da jakingo urte ba-
tzuk igaro arte, bitartean egingo diren 
neurketek erakutsiko baitute Parisko 
adostasunen kalitatea.

Parisen oihartzun eskasa izan dute 
energia berriztagarriek edo energia 
nuklearrak, eta bitartean petrolioa-
ren prezioak beherantz egin du, orain 
hamabost urteko mailan kokatu arte. 
Ondorioz, energia nuklearra benetako 
alternatiba bilakatu da, eta petrolioak 
azken urtean izandako beheranzko 
joera Parisko gailurrarekin batera 
areagotu denez, eta hain merkea izanik, 
posible edo errentagarri al da beste 
energia motatan inbertitzea?

Gizarteak lurraren berokuntzaren 
gainean duen kontzientzia gero eta 
indartsuagoa dela iruditzen zait, eta 
Pariskoak horretan lagundu egin duela 
ere bai. Eta historia honetan zientziak 
zer dio? Karbono dioxidoaren maila 
gero eta handiagoa dela ziurtatzen den 
bitartean, azken 15 urtean Lurreko zen-

bait tokitan tenperatura aldatu baldin 
bada ere, batez besteko tenperatura igo 
gabe mantendu dela ere ziurtatzen da.

Arrazoiak ez dira ezagutzen, baina 
datua ezaguna da, eta Parisen ere ba-
liatu egin dute agintari askok, guztiek 
ez esatearren, nahiago izan baitute 
Pariskoa euren intereserako joko-etxe 
bilakatu. Parisko hitzarmenaren letra 

txikiak edo interpretazio desberdinak 
izan ditzaketen esaldiek naturaren “adi-
menaren” esku utzi dute mendearen 
amaieran tenperatura gradu eta erditik 
gora ez igotzea; naturan gertatzen di-
ren prozesuak gero eta hobeto ezagu-
tzen baditugu ere, karbono dioxidoaren 
zikloa eta eragina, epe motzera eta 
ertainera, auskaloz betetako zerbait da.

Naturan prozesu askorekin gertatzen 
da esandakoa; ozono-zuloaren gaiare-
kin adibidez. Ustez kontrolatua dagoen 
gaiak aurten ezusteko jauzia eman 
baitu; ozono zuloaren erantzule diren 
produktuak orain hogeita bost urte de-
bekatu zituzten, eta azken hamarkadan 
arazoa ahaztutzat jo ondoren, aurten 
hego poloan ozonoari zabaldu zaion 
zuloak isilik utzi ditu zientzialariak. 
Ezjakintasunaren beste adibide bat, 
poloetako izotzen eboluzioa da, ipar 
poloan beherantz doan bitartean hego 
poloan goranzko joera baitu. Naturak 
elementuen arteko oreka bilatzen du, 
gure gorputzak bezala, eta horretarako 
baliatzen dituen mekanismoak oraindik 
partzialki besterik ez ditugu ezagutzen.

Azkenik, jakin beharko genuke 
hainbat herri eta lurraldetan gustura 
hartuko luketela pare bat gradu gehia-
go... Interesen eta estrategien kasino 
erraldoian bizi gara. n

Parisko kasinoa

Joxerra Aizpurua 
INDUSTRIA INGENIARIA

Parisen naturaren 
“adimenaren” esku utzi 
dute mendearen amaieran 
tenperatura gradu eta 
erditik gora ez igotzea


