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Ilargiaren inguruan hodei-geruza 
iraunkor bat dagoela frogatu dute Co-
lumbiako eta Ouluko (Finlandia) Uni-
bertsitateetako astronomoek. Horixe 
izan da Lunar Atmosphere and Dust En-
vironment Explorer misioaren (LADEE) 
ondorio nagusia, eta  Nature aldizka-
rian eman dituzte xehetasunak. Bes-
teak beste, zehaztu dute hodeia hauts-
partikulez osatuta dagoela eta 
asimetrikoa dela.

LADEE misioa 2103ko irailean abiatu 
zuten, eta 184 egun iraun zuen.  
Denbora horretan, atmosferaren da-
tuak jaso zituzten Ilargia orbitatzen 
zuen ontzi baten bidez, garaiera des-
berdinetan (azaletik 220-260 km-ra,  
eta 20-100 km-ra).

Horri esker, hauts-hodeiaren osaera, 
dentsitatea eta banaketa ikertzeaz 
gain, partikulen jatorria ere argitu 
dute. Astronomoen arabera, Ilargitik 
gertu abiadura handian igarotzen di-
ren kometen ondorioz sortzen dira ho-
dei horiek. Hain zuen, kometetatik as-
katutako partikulek Ilargiaren azala 
jotzean sortzen da hodeien hautsa. 

Horren erakusle da hodeiaren dentsi-
tatea areagotu egiten dela meteoro-eu-
rien sasoian, bereziki Geminidak ego-
kitzen direnean.

Hori ikusita, astronomoek iragarri 
dute atmosferarik gabeko gorputz pla-
netario guztiek izan ditzaketela antze-
ko hodeiak. Horrekin batera, ordea, 
baztertu egin dute orain Ilargian azter-
tu duten hodeiak zerikusirik duenik 

Apollo 15 eta 17 misioetako astronau-
tek ikusitakoarekin. Nonbait, Ilargiaren 
hodeiertzean distira bat ikusi zutela 
adierazi zuten astronautek, baina 
haiek egindako deskribapena eta 
LADEE misioko datuetatik ondoriozta-
tutakoa ez datoz bat. Horrenbestez, ar-
gitu gabe jarraitzen du Apollo misioe-
tan ikusitako hodei distiratsuaren 
misterioak.•

Bisoi europarra Europan  
desagertzeko arriskurik han-
diena duen ugaztuna da, eta 
hura babesteko, Life Lutreola 
Spain egitasmo europarra ja-
rri dute abian. Izan ere, kinka 
larrian dago espeziea.

XIX. mendera arte Europa ia 
osoan hedatuta zegoen arren, 
gaur egun, bisoiaren eremua 
% 10era murriztu da, eta 
gune bakar batzuetan baino 
ez dago, hala nola, Euskal  
Herrian, Errioxan, Burgosen 
eta Aragoin, Danubioren del-
tan (Errumania eta Ukrai-
nian), eta, beharbada, Fran-
tziako eta Errusiako zenbait 
ingurutan. Eremu edo toki 

horietako gehienak Natura 
2000 Babestutako Tokien  
sarearen barruan daude.

Azken ikerketen arabera, 
Espainiako estatuan, asko 
jota, 500 banako daude.  
Populazio gehiena Mediterra-
neo isurialdean dago,  
hain zuzen, Ebroko arroan; 
gainerakoak talde txikietan 
sakabanaturik daude Euskal 
Herriko Kantauri isurialdeko 
arroetan. Europako Habitat 
direktibak lehentasunezko 
espezietzat jotzen du bisoi 
europarra, eta, ezartzen du 
zorrotz babestu behar dela 
eta zaindutako eremuak 
behar dituela.

Ikuspegi horrekin abiatu da 
Life Lutreola Spain proiektua, 
Europar Batasuneko LIFE+ 
programaren eskutik, eta 
hiru helburu nagusi ditu. Ba-
tetik, bisoi amerikarraren tal-
deak desagerraraztea bisoi 
europarraren banaketa-ere-
muetan; izan ere, habitataren 
suntsipenaz eta gizakion era-
ginaz gain, espezie inbadi-
tzaile hori da bisoi europa-
rrak egun duen mehatxurik 
handiena.

Bestetik, bisoi europarraren 
populazioen bideragarritasu-
na handitu nahi dute proiek-
tuaren arduradunek. Horreta-
rako, “populazioa sendotzeko 

ekimenak” gauzatuko direla 
“besteak beste, birsartze-
proiektuak”, adierazi du Biz-
kaiko Foru Aldundiko inguru-
men-teknikari Nestor 
Zabalak. Azkenik, bi espe-
zieen egoera ebaluatzeko ja-
rraipen-sare eraginkorra sor-
tzea dute helburu.

2014-2018 epealdian garatu-
ko da proiektua, eta honako 
erakundeak dira partaide: 
Tragsatec; Bizkaiko, Gipuz-
koako eta Arabako foru al-
dundiak; Gazteizko Udala; 
Errioxa, Valentzia eta Aragoi-
ko Gobernuak; Nafarroako 
Senda Viva parkea, eta Bisoi 
Europarraren Elkartea.•
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