
Esplorazioa Lurrean zein Lurretik kanpo
2020. urteak izen propioa du dagoeneko: Marte. 
Planeta gorrirako bost misio daude iragarrita urte 
horretarako. NASAk Europako eta Errusiako 
Espazio Agentziek, Txinakoak, Indiak eta, azkenik, 
Arabiar Emirerriek anbizio handiko misioak 
prestatu dituzte, denek eskuratu nahi baitute 
Marteko zuzeneko informazioa. 

Gaur egun zientzialariek, jada argi dute Marteren 
gainazalean noizbait ur likidoa egon zela. Eta 
EHUko Zientzia Planetarioen Taldearen zuzendari 
Agustín Sánchez Lavegak uste du badagoela 
aukera inoiz bizia egon izanaren arrastoak 
aurkitzeko. Bere ametsa litzatekeela ere onartu 
digu. Izatekotan, orain du aukera, Sánchez 
Lavegak zuzentzen duen taldeak 2020ko bost 
misio horietako bitan parte hartuko baitu. 

Bizi-zantzuez haratago, planetaren 
habitagarritasun potentziala zehaztea da misio 
horien guztien helburua, eta etorkizunean 
lehenengo gizaki esploratzaileak Martera iritsi 
ahal izateko bidea erraztea. Badirudi horretarako 
gako izan daitekeela 2020ko misioek ekarriko 
duten informazioa. Esaterako, NASAren misioan, 
Marteko azalean eskura dauden baliabide 
naturalak etorkizuneko astronautek nola erabil 
litzaketen jakiteko saiakera egingo dute.

Marte da, zalantzarik gabe, Eguzki Sistemako 
planetarik esploratuena eta ezagunena, Lurraren 
atzetik. Baina oraindik asko dago ezagutzeke. Ez 
hainbeste Lurrean, gero eta gutxiago baitira 
esploratu gabeko txokoak. Badira bakan batzuk, 
eta horietako batera joan gara zuzenean, hiru 
glaziologo lagun: Patagoniako txokorik 
australenera; izotzak, ekaitzak eta haize glazialak 
gogor jotzen duten lurralde horietako batera.

Bi esplorazio, bi estilo erabat desberdin: bata, 
punta-puntako teknologiaren eskutik; bestea, 
garai bateko esplorazioen estilora —ahalik eta 
teknologia arinenarekin—. Bi estilo, baina biak 
irakurleentzako gozamen-iturri. Amets egitera 
gonbidatzen duten horietakoak! 
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Suaren Lurraldean  
izotza malkotan
Patagoniako eta Suaren Lurraldeko 
izotz-eremu ezezagunenak ikertzea 
helburu, espedizio bat egin dute 
aurtengo udaberrian hiru glaziologok: 
Eñaut Izagirre elgoibartarrak, Ibai 
Rico gasteiztarrak eta Evan Miles 
estatubatuarrak.

Espazio-agentzien planak betetzen badira, 2020an bost misio abiatuko dira Marterantz. Garai 
garrantzitsua izango da, Marteren esplorazioan. Garrantzitsua Euskal Herriko Unibertsitateko 
Zientzia Planetarioen Taldearentzat ere, misio horietako bitan parte hartuko baitu. 
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Olatz Perez de Viñaspre

Suaren Lurraldean,  
izotza malkotan
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Europako iparraldeko 
neandertal kanibalak gertutik

mu n du digital a

Claude Shannon,  
mundu digitalaren aita

istorioak

Mary Somerville, 
zientzia-dibulgazioaren dama

i rau ltza txi ki En lEku koak

Elena Vecino Cordero

gai li br Ean

Maitea, zer usain gozoa darion 
zure larruazalari!
Ibon Cancio

gai li br Ean

Ez burua hautsi, Matxin!
Uxoa Iñurrieta, Itziar Aduriz, 
Arantza Díaz de Ilarraza,  
Gorka Labaka, Kepa Sarasola

matE rialEn zi Entzia Eta  
tEknologiar En i i i .  kongr E sua

Oliba-hezur birziklatuetan 
oinarrituriko superkonden- 
tsadore hibridoak
Jon Ajuria, Edurne Redondo,  
Roman Mysyk, Eider Goikolea
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Claude Shannon 
mundu digitalaren aita
Apirilean bete ziren 100 urte Claude 
Shannon matematikaria jaio zela. 
Publiko zabalarentzat ezezaguna bada 
ere, gizartearen aurrerapenari ekarpenik 
handienak egin dizkioten inoizko 
zientzialaririk garrantzitsuenen artean 
dago.

Oliba-hezurretatik, 
superkondentsadoreak
Jon Ajuria CIC Energiguneko ikertzaileak Materialen 
Zientzia eta Teknologia Kongresuko ahozko aurkezpen 
onenaren saria irabazi zuen, “Birziklatutako oliba hezur 
kiskaliz fabrikatutako superkondentsadore hibridoak” 
izeneko lanarekin. Lan horri buruzko artikulua idatzi dute 
Ajuriak eta kideek aldizkari honetarako.

Mary Somerville
zientzia-dibulgazioaren 
dama
1780an jaio zen, Eskozian, eta ez zuen ia 
hezkuntzarik jaso. Bere kabuz ikasteari 
ekin zion, eta matematikako eta 
astronomiako garaiko aditu handienetako 
bat bihurtu zen. Idatzi zituen liburuek 
sekulako arrakasta izan zuten.
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Europako iparraldeko 
Neandertal kanibalak 
gertutik
Europako iparraldeko neandertalen hezur-bilduma 
handiena aztertuta, nazioarteko talde batek frogatu du 
kanibalak zirela. Horrez gain, haien artean dibertsitate 
kultural handia zegoela ere baieztatu dute. Asier Gómez 
Olivencia ikertzailearentzat, ezaugarri horrexek 
gerturatzen ditu gugana.
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Fukushima Dai-ichi zentral 
nuklearreko istripua 2011n.  
Zer elementu erradioaktibo isuri 
ziren eta nola heltzen dira 
itsasora?
Maxi Castrillejo Iridoy
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