
retainiako Finiste-
rreko Plouhinec
herriaren inguruan
aztarnategi arkeolo-

gikoa dago. Han orain
dela 465.000 urteko
geruza bateko hezur ba-
tetik Eva Maria Geigi
ikerlariak ADN-laginak
atera ditu eta zaldiaren
ahaide zen animalia ba-
tenak direla jakinarazi
du. Parisko Jacques Mo-
nod Institutuan dihar-
duen zientzilari honen
teknika ADN fosilak
gaur egun bizi diren ani-
malienekin konparatzea
da. 1985. urtean hasi zi-
ren teknika hori Egipto-
ko momietan aplikatzen.

eutrinoa masa eta
karga elektrikorik
gabeko partikula
azpiatomikoa da.

Unibertsoan bi izarrek
talka egiten dutenean,
zulo beltzak desager-
tzen direnean eta beste
zenbait fenomeno bor-
titz gertatzen denean
sortzen dira. Dena den,
partikula hauek detek-
tatzea oso zaila da,
nahiz eta segundoko
gure planetako zenti-
metro karratu bakoitza
ehun bilioi neutrinok
zeharkatu. Neutrino-
-fluxua ikaragarria izan
arren, materiarekin oso
neutrino gutxik egiten

kitzen dira. Entzima ho-
riek zitrikoen atalak bil-
tzen dituen azal zuriko
pektina (substantzia li-
katsua) biguntzen dute.
Horrela erraz zuritzen
dira laranjak eta gutxie-
nez bi minutu aurrez-
ten dira fruta bakoitze-
ko.

spazioko meteoro-
logia hobeto azter-
tzea da iaz jaurtiki-
tako Polar Space-

craft satelitearen eginki-
zuna. Orbita polarrean
kokaturik dago ionosfe-
ran eta magnetosferan
gertatzen diren aurora
boreal izeneko fenome-
no elektrikoak azter-
tzearren. Eguzki-hai-
zeak sortzen dituen
ekaitz magnetikoak oso
gertutik ikusi eta azter-
tuko ditu. Horrela gure
planetaren atmosfera
hobeto ezagutuko dugu
eta irrati-komunika-
zioak eten edo tentsio-
-igoerak eragiten dituen
fenomeno bitxi hori ere
bai.

zono-geruzak ia
argiaren abiadu-
ran dabiltzan par-
tikula atomiko eta

azpiatomikoen izpi kos-
mikoak gerarazten ditu
eta, dakigunez, gure

planetako atmosferan
poloetan ozono-geruza
mehetzen ari delako iz-
pi ultramoreek guganai-
no heldu eta osasunean
kalteak eragin ditzake-
te. Baina gizaki eta ani-
maliak ez ginateke kal-
tetu bakarrak izango.
Ordenadoreak ere kal-
tetu egingo lirateke.
New Yorkeko IBM
etxearen ikerketa-la-
borategian diharduen

James F. Ziegler-ek
dioenez, lurrazalera hel-
tzen diren izpi kosmiko-
ek urteko eta ordena-
doreko 200 “akats” sor-
tarazten dituzte. Pro-
grametako aldaketa ho-
riek energi maila altuko
izpi kosmikoek mikro-
prozesadoreko atomo-
ekin elkarrekintza dute-
lako gertatzen dira. Sis-
tema bitarreko 00110110
byte edo zortzikotea
adibidez, 00110111
bihur daiteke eta emai-
tzak oso desberdinak
izan daitezke. Zorionez
ordenadoreetako zu-
zenketa -programek
akats horiek gainditu
eta beren onera ekar-
tzen dituzte aldatutako
zifrak.

par Amerikako ne-
kazar i tza -sa i leko
ikertzaileek laranjak
segundo gutxitan

zuritzeko sistema as-
matu dute. Laranjak
saldu baino lehen pekti-
nasa izeneko entzimak
dituen disoluziotan edu-
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Lurrazalera heltzen diren izpi
kosmikoek urteko eta ordenadoreko

200 “akats” sortarazten dituzte.
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Ipar Amerikako nekazaritza-saileko ikertzaileek laranjak
segundo gutxitan zuritzeko sistema asmatu dute.



du talka, baina talka
egindakoan muoia (bes-
te partikula bat) sor-
tzen da eta honek argi-
-arrastoa uzten du.
Fenomeno hori ikuste-
ko lekurik onena ozea-
noaren hondoa edo
Antartikako bankisa
dira. 1993. urteaz gero
Hawaii inguruan 5.000
metroko sakoneran de-
tektore-sarea hedatu
dute. Guztira 216 izan-
go dira, eta perla-idu-
neko bitxi hauen bitar-
tez, muoia sortzen de-
nean neutrinoa zein no-
rabidetan etorri den
eta Unibertsoko zein

puntutatik heldu den
jakin daiteke.
Antzeko antolaketa
dago Antartikako ban-
kisaren azpian 2.000
metroko sakoneran.
1991. urtean Amanda
izeneko detektoreare-
kin hasiera eman zi-
tzaion beste hogei de-
tektore ere badituen
sareari. Antartikako sa-
rean frogatu ahal izan
denez, bankisako izotza
oso garbia da eta ozea-
noan ez dago neurketak
nahasten dituzten orga-
nismo biolumineszente-
rik; ezta isotopo erra-
dioaktiborik ere.

ure planetak duen
nukleoak, dirudie-
nez, gaineko man-
tuak baino azka-

rrago bira egiten du.
New Yorkeko Colum-
bia Unibertsitateko sis-
mologoek plazaratu du-
te ideia hori lurrikara
denean Lurra zeharka-
tzen duten uhin sismi-
koak aztertuta. Duela
gutxi Sandwich irletan
izandako lurrikaren az-
terketa amaitu dute.
1967. urteaz gero 38
lurrikara izan dira eta
horietan sortutako uhin
sismikoak Alaskan jaso
dituzte.
Lurraren nukleoak bi
zati desberdin ditu.
Barne-barnea burdina
astunekoa da eta ingu-
ruan metal urtua du.
Baina gaur egun uhin
sismikoek nukleo soli-

tsuak izango lirateke
Lurraren eremu magne-
tikoaz; eremu hori pla-
netaren nukleoan sor-
tzen baita.

a l i forniako Uni-
bertsitateko Stan-
ley B. Klein iker-
tzailearen arabera,

nortasunak garunean
ez du oroimenaren ko-
kaleku bera. Klein on-
dorio horretara heldu
da garuneko lesio ugari
aztertu ondoren. Ho-
rietako askotan oroi-
mena kalteturik zego-
en, baina gaixoaren
nortasunak lehenean
segitzen zuen.

B E R R I A K    L A B U R

doa 1967. urtean baino
azkarrago zeharkatzen
dute; gutxi gora-behera
0,3 segundo lehenago.
Zientzilarien ustetan
Sandwich-Alaska arda-
tzak uhinak hedatzeko
nukleoko “bide laste-
rra” deitutakoarekin
bat egin duelako gerta-
tu da hori. Bide hori
lerrokatutako burdin
kristalez osatuta egon-
go litzateke eta uhinak
hortik errazago hedatu-
ko lirateke.
Orain dela hogeita ha-
mar urte “bide laste-
rra” Zeelanda Berria-
-Norvegia ardatzaren
inguruan egongo zen,
baina gaur egun ibilbide
horretan uhinen heda-
pen-abiadura  dezentez
txikiagoa da. Hogeita
hamar urtean nukleo
solidoak 33˚ egingo zi-
tuen ekialdera, hau da,
urteko 1,1˚ batezbeste.
Nukleoaren biraketa-
-abiadura kalkulatuta
oso informazio balio-
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Lurraren nukleoa
azkarrago doa

G
Perla-sorta edo arrosario moduko

itsaspeko detektore hauek neutrinoak
materiarekin talka eginda sortzen den

muoiaren arrastoa jasotzen dute.

Oroimena eta nortasuna

K

New Yorkeko Columbia Unibertsitateko sismologoek
diotenez, gure planetak duen nukleoak gaineko mantuak
baino azkarrago egiten du bira.

Kanpo-nukleoa

Barne-nukleoa

Barne-nukleoaren
Lurrarekiko
errotazioa

Mantua


