
Herriari dagokionez % 80 inguru-
koa izanen da. Beraz, gurean
zerua ilundu ilunduko da, baina
kontuan izan urte-garai honetan
eguzkiak indar handia duela eta,
horrek ikusgarritasuna kenduko

adira lau hamarkada
Europan eguzki-eklipse
osorik ikusten ez dela eta
hurrengoa 2026. urteko

abuztuaren 12an izango da, Eus-
kal Herritik ere ikusi ahal izango

dena. Dena den, eklipse osoa iru-
dian ageri den zirrindola estuan,
110 km inguruko zabalerakoan,
soilik ikusi ahal izango da. Zi-
rrindola horretatik at eklipsea ez
da erabatekoa izango eta Euskal

STRONOMIAA
Milurteko azken eguzki

Eneko Imaz*

Eguzki-eklipseak, mundu osoan hainbat izaten dira
(osoa izan den azkena iazko otsailaren 26an), baina
norbera bizi den lurraldean gertatzea zailagoa da.
Datorren abuztuaren 11n, esaterako, milurteko azken
eguzki-eklipsea izango da eta Europan eta Asiako
hego-ekialdean ikusiko den arren, eklipse osoak gerri
estu bat baino ez du estaliko. Hala ere, ikusmin handia
sortu ohi dute horrelako fenomenoek.
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biderai ekingo dio. Turkian, bes-
teak beste, Sivas eta Diyarbakir
hirietatik eta Batman deritzon
herriskatik pasako da. Turkia on-
doren bisitatuko dituen Irakeko
iparraldea eta Iran izango dira
eguraldiak aukera gehien eskaini-
ko dituen lurraldeak. Diyarbakir-
-era 13:40 inguruan iritxiko da
eta eguraldi ona izateko aukera
% 80koa da eta Iraneko Esfahan-
en % 90etik gorakoa. Azkenik Pa-
kistango Karatxi zeharkatu ondo-
ren Indiara sartuko da (bertan, ia
seguru, eguraldi lainotua izango
omen da) eta Indiako golkoan
amaituko du bere ibilbidea.
Hori bai, teknologiaren garaia dei
dakiokegun honetan, ikuskizuna
internet-bidez ere jarraitu ahal
izango dugu goian aipatutako he-
rrialdeetara joan beharrik gabe.
Hemen dituzue horretan lagunga-
rri izan ditzakezuen helbide pare
bat: http:www.solar-eclipse.org.
http://eclipse.span.ch/liveshow.ht
m. http://eclipse.span.ch/euro-
pe.htm. Baita NASAko orrialdee-
tan ere.
Elhuyar. Zientzia eta Teknika 53.,
127. eta 131. zenbakietan ere
aurkituko duzue eguzki-eklipseei
buruzko informazio gehiago.

* Elhuyar

dio eklipseari. Hala ere, gertaerak
jakinmina sortu du, zalantzarik
gabe.
Eklipseak guztira 13.000 km-tik
gora egingo baditu ere, Europa eta
Asian zehar egingo duen ibilbidea
Erresuma Batuan abiatuko du,
Cornwall-en. Bertan, ikuskizuna
goizeko 11:00 (hemengo ordu ofi-
ziala) pasatxo hasiko da, baina era-
bateko eklipsea 12:10ean izango
dute, 2'01" iraupenekoa. Maia-
tzean jendea erreserbak egiten
hasia zen bertara trenez hurbil-
tzeko (astebete lehenagoko Lon-
drestik Cornwallerako txartelak
129 libra/163,9 euro balio du) eta
egun horretan zirkulazio-arazoak
izatea espero dute. Kontinentera
Bretainia parean sartuko da eklip-
sea. Gertaera 11:12an hasi eta
13:51tan amaituko da; erabateko
eklipsea 12:27an hasiko da eta
2'18"ko iraupena izango du. Hala
ere, datu estatistikoak erabiliz
bertan eguraldi ona izan eta
eklipsea ikusteko % 50eko aukera
baino gutxiago izango dela iraga-
rri dute. Hortik aurrera, Luxen-
burgotik barrena, duela 120 urte
Albert Einstein jaio zen Ulm
herritik pasa eta Munich-erako
bidea hartuko du. 12:40 inguruan
iritsiko da. Jarraian Austria eta
Hungarian zehar ibili ondoren
Errumaniako Bukarest inguruan
izango du iraupen luzeena,
2'23"koa, hain zuzen ere, bertan
izango baitu erdi-bidea egina.
Hori 13:10ean izango da. Bertan,
eguraldiak fenomenoa ikusten
uzteko aukera % 65ekoa izango
da.
Itsaso Beltzean gertakizuna lu-
xuzko itsasontzietatik ikusteko
aukera izango da eta ondoren
eklipseak Asian egingo duen ibil-

E G U N A     G A U    B I L A K A T U    Z E N E K O A

eklipsea

EKLIPSEARI BEGIRA
Juan Carlos Casado

Eguzki-eklipseari behatzeko babes-neurri
egokiak behar dira. Hau da, oso iragazki
dentsoak erabili behar dira, bai begietan eta
bai tresnerian. Erabateko eklipsea dagoen
une laburrean soilik ken daitezke. Erabili
ezazu soldadura autogenoz egindako
14. zk.-ko beira edo enpresa zein aldizkari
espezializatuek banatzen dituzten "eguzki-
-betaurrekoak". Tresneria (prismatikoak edo
teleskopioa) erabiliko baduzu, proiekzioaz
balia zaitez. Proiekzioa tresnaz lortutako
eguzkiaren irudia gainazal zurira eguzki-
-diskoa ikusteko moduan bideratzean datza.
Eklipsearen argazki txukun samarrak lortu
nahi izanez gero, gutxienez 300 mm dituen
teleobjektiboa (edo bideokamerentzako 8
aldiz handiagotzekoa) behar duzu, nahiz eta
anplifikazio handiagoarekin emaitza hobea
lortuko duzun. Kasu horietan ere
objektiboetarako eguzki-iragazki bereziak
erabili.

Dublin

Belfast

Londres

Madril Bartzelona

Bordele
Marseilla

Nantes

Paris

Erroma

Amsterdam

Brussela
Luxemburg

Berlin

Praga

Stockholm

Viena Budapest

Bukarest

Bukarest

Tirana

Sofia

Atenas

Eklipse-
-gerrikoak

% 100

% 99-90

% 89-80

% 79-70
Kiev

Minsk
Vilnius

Riga

Sarajevo

Ajaccio

Palermo

Berna

12h 20

12h 30

12h 40

12h 50
13h 00

13h 10

It
ur

ri
a:

 S
ci

en
ce

&
V

ie

A
rt

xi
bo

ko
a


