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“Desagertzeko bidean da 
monarken 4.000 kilometroko 
migrazio paregabea”

Biologoa da Sonya Charest eta jendeok naturari begira 
dugun harremana bestelakotzea du betidanik helburu. 
Horretarako monarka deitu tximeleta lanabes ezin hobea 
dela dio: “Naturaz interes gutxi duen pertsona bere barrenean 
hunki eta erabat metamorfizatzeko gai da monarka”. Klima 
aldaketa, transgenikoak edota oihan mozteak direla eta, 4.000 
kilometroz migratzen duten tximeleta horiek arriskuan dira.

Sonya Charest. Danaus plexippus murduskatu gabe errepikatzen du

Troiako zaldia

“Lilurari izugarri sentsiblea naiz, baina 
hori baino gehiago dugu monarka txi-
meletarekin. Zure, nire ala edonoren 
bizira sartuz, gure bihotzak irekitzen 
dituen Troiako zaldia da monarka. Ku-
rioski, pertsonen erreakzioek naute 
monarkari lotu. 
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Bi zenbaki: hamar bat zentimetro, 4.000 
kilometro.
Horixe. Quebecetik Mexiko erdira mi-
gratuko dute, negua han iragaiteko. 0,5 
gramoko tximeleta ñimiño horientzat 
sekulakoa da 4.000 kilometroko mi-
grazioa. Airean irristatzeko eta elikagai 
erreserbak egiteko gaitasun gaitza dute, 
eta hastetik buru, tximeleta berek dute 
iparretik hegora arteko bidea eginen. 

Egingaitza dirudi.
Baldintzak alde izanez gero, ehun bat 
kilometro egiten dituzte egunka. Aitzi-
natzeko berotasuna ezinbestekoa izan-
ki, gauetan pausatzen dira. Hain zuzen, 
jendeon metabolismoa nahiko egonko-
rra baldin bada, intsektuena ez da hala; 
haien baitan ez dute berez doan berota-
sunik eta kanpoko tenperaturaren era-
bat dependente dira. Sekulako indar hori 
eginik ere, pisua hartzen segitzen dute.

Helmugan ere energia behar dutelako.
Helmuga mendi goretan ukanki, energia 
hori ezinbestekoa dute. Helmugan biziki 
hotz da, ez dago elikagairik eta gainera, 

ezin dute aktibatu, tenperatura hotzen-
gatik. Erreserbei esker bizi dira, diapau-
san, geldi-geldirik, beste lau hilabetez.

Hori nola da posible?
Migrazio hori egin ahal izateko, monarka 
horiek besteetarik ezberdinak dira, ugal-
ketarako sistema ez dute garatua. Ez dute 
horren beharrik hegora arteko bidaian, 
ez eta ere Mexikon. Hori horrela izanki, 
energia erreserba gehiago egin ditzakete.  

Udaberriarekin berriz abiatzen dira.
Udaberriaren berotasuna ailegatzen 
denean, ugalketarako sistema garatzen 
zaie eta erreproduzitzen dira. Hori egi-
nik, arrak hiltzen dira haien betebeharra 
beterik, hots, haien geneak transmititu-
rik, eta emeak iparrerantz abiatzen dira, 
Texas aldean diren asklepiade landaree-
tan arrautzak erruteko. Iparrerako bidea 
bizpahiru belaunaldiz eginen dute. 

Asklepiade landarea ala hil.
Harrak asklepiade landarea jaten du 
soilik, besterik ez. Harrak ezin du bizi 
asklepiaderik gabe. 
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Oreka hauskor hori zertan da gaur egun?
Gaur egungo egoera nahiko kezkagarria 
da. Miliarka monarka izanki, ezin ditza-
kegu konta eta Mexikon estaltzen duten 
eremuari so gara. Azken hogei urteetan 
batez beste zortzi hektareako eremua 
zuten estaltzen; iaz haatik hektarea ba-
karra! Hala ere, duela bi urte baino ho-
bea da egoera, orduan 0,67 hektarea 
zituztelako estali. Kezkatzekoa badugu 
bai eta funtsean, kezkaturik gara.

Jendeon jarduerengatik izango da.
Bai, hiru arrazoi nagusi dira eta hiru-
rak guri loturik. Nagusia soja eta arto 
transgenikoen ekoizpena da. Landare 
transgenikoek belar-pozoiei gaina har-
tzen dietenez, belar-pozoia hedatzen 
dabiltza beti eta beti. Arazoa da horre-
la asklepiade landareak ere suntsitzen 
dabiltzala. Erreproduzitzeko gaitzeko 
gaitasuna dute monarkek; 300 edo 400 
arrautza erruten ditu bakar batek, baina 
badakigu ere asklepiadarik gabe mo-
narkaren harrak ezin daitezkeela bizi. 
Erran dudan bezala, ez bada asklepia-
derik ez da bizirik! Landare horien sun-

tsitzen segitzen duten bitartean, gure 
esperantza txikituz doa.

Klima aldaketa ere izango da arrazoieta-
riko bat.
Bistan da, klima aldaketa ere hor dugu. 
0,5 gramoko tximeleta batentzat sekula-
koa da bidean hotzaldi edota idorte bat 
kausitzea. Pentsa, aro gaizto horien tra-
beskatzea zerbait da monarkentzat. Ma-
leruski, gehienetan ezin gaindituak dira! 
Horrez gain, Mexikoko bizilekuaren sun-
tsiketa ere badugu. Zuhaitzak moztuz, 
ingurune hori ilegalki ustiatzen dabiltza. 
Zuhaitz bakar bat kentzea aski da hotza 
ala hezetasuna sartzeko eta bertako mi-
kroklima erabat zangoz gora jartzeko.

Desagertzekotan dea monarka?
Migrazioaren fenomenoa da desager-
tzeko lanjerrean. Danaus plexippus es-
peziea ez da desagertzeko zorian, Hego 
Amerika guztian badira, lekualdatzerik 
egin gabe ala migrazio distantzia labu-
rrak eginez bizi direnak. Baina, 4.000 
kilometroko migrazio fenomeno pare-
gabe hori da desagertzeko bidean. Hala 

ere, azken urteetan aldaketarako nahia 
sentitzen da. 

Erran nahi baitu?
Ipar Amerikaren baitako trukaketen sin-
boloa da monarka eta Mexikok, AEBek 
eta Kanadak babesteko hainbat progra-
ma jarri dituzte martxan. Gainera, se-
kulako komunitatea dago monarkaren 
inguruan. Asklepiada landatzen dabil-
tzanak, monarken segipena egiten da-
biltzanak, tximeleta horri buruzko herri 
hezkuntzan dabiltzanak, eta abar. Mon-
trealeko Insectarium-ean, asklepiade 
landare batez, bi krisalidaz eta lau ha-
rrez osaturiko zorroak herritarrei ba-
natzen gabiltza. Uda bukaeran, segipe-
narentzat etiketatu eta askatzen ditugu. 
1.250 zorro saldu genituen iaz. Hogei zo-
rrorekin hasi ginen orain duela 21 urte.   

Ez da ez nahikoa izango...
Konpainia batzuk milaka hektarea 
transgenikoz estaltzen dabiltzan bitar-
tean, argi da gaizki gabiltzala. Anitzez 
indar gehiago behar genuke kontrapi-
sua egiteko. n

“0,5 gramoko tximeleta ñimiño horientzat sekulakoa da 4.000 kilometroko migrazioa. Ipar Amerikaren baitako trukaketen sinboloa da monarka, eta Mexikok, 
AEBek eta Kanadak babesteko hainbat programa jarri dituzte martxan”.


