
Ekaitz erraldoi bati jarraituz, 
Saturnoko jet korronte han-
diaren ezaugarriak aztertu di-
tuzte EHUko Zientzia Planeta-
rioen taldeko ikertzaileek. 
Ekuatorean ekialdetik men-
debalderantz doazen haizeek 
1.650 km/h-ko abiadura har-
tzen dutela ikusi dute; Lurre-
ko urakan suntsitzaileenek 
izaten dutena baino hiru al-
diz handiagoa. Nature Commu-
nications aldizkarian argitara-
tu dute lana.

Abiadura handiko haize- 
korronte ia horizontalak dira 
jet korronteak. Saturnoko 
ekuatorekoak 70.000 km in-
guru hartzen ditu iparralde-
tik hegoaldera, gure planeta-
ren tamainarena halako bost. 
Eguzki Sistemako jet korron-
terik zabalena eta bortitzena 
da. Ez dago teoriarik korronte 
horren izaera azaltzeko, ez 
eta zein indarrek elikatzen 
duten azaltzeko ere. 2003. ur-

tean Zientzia Planetarioen 
taldeak ohartarazi zuen hai-
zeak asko ahuldu zirela, Vo-
yager zundek planeta bisitatu 
zutenean behatutakoarekin 
alderatuta.

“Iazko ekainean, Bilboko In-
geniaritza Eskolan 28 cm-ko 
teleskopio xume batekin iku-
si genuen orban distiratsu 
bat zegoela Saturnoren ekua-
torean, 1.600 km/h abiaduran 
mugitzen ari zena —dio 
Agustin Sánchez Lavegak, 
EHUko Zientzia Planetarioen 
Taldeko zuzendariak— ; hala-
ko abiadurarik ez da ikusi Sa-
turnon 1980tik”. 

Taldeak berak garatutako 
eta Almeriako Calar Altoko 
behatokiko teleskopio batean 
instalatutako PlanetCam ka-
mera erabiliz, ikusitakoa 
baieztatu ahal izan zuten. 
Baina ikertzaileek xehetasun 
gehiagoz ere aztertu ahal 
izan dute fenomenoa; izan 
ere, Hubble Espazio Telesko-
pioa erabiltzeko baimena lor-
tu baitzuten. “Hubblen beha-
tzeko denbora lortzea oso 
zaila da, oso lehiakorra baita, 
baina haren bidez lortutako 

irudiak oso kalitate onekoak 
dira, eta erabakigarriak izan 
dira ikerketan”,  
azaldu du Sánchez Lavegak.

Orban distiratsua 7.000 km 
inguruko ekaitz erraldoi bat 
zen; eta hango hodeien eta 
ingurukoen mugimendua az-
tertuta, informazio berria lor-
tu dute ikertzaileek jet ko-
rronte handiaren egiturari 
buruz. Ikusi dute atmosferan 
zenbat eta sakonago, orduan 
eta indartsuagoak direla  
haizeak. Goi atmosferan  
1.100 km/h abiadurak neurtu 
dituzte, eta 150 km inguruko 
sakoneran 1.650 km/h-koak. 
Gainera, haize sakona egon-
korra da, baina goi atmosfe-
ran oso aldakorrak dira  
korronte ekuatorialaren  
abiadura eta zabalera, intso-
lazio-zikloaren eraginez.  
Saturnoren eraztunen itzal-
pean indartu egiten dira  
haizeak.•

Saturno, 2015eko ekainaren 
30ean Hubble Espazio 
Teleskopioko Wide Field Camera  
3 kameraren bitartez behatuta. 
Beheko koadroan ekaitz erraldioa 
ikus daiteke.  
ARG.: ZIENTZIA PLANETARIOEN TALDEA, 
EHU / HUBBLE SPACE TELESCOPE WFC3 
(NASA/ESA).

Bueltan dira Saturnoko haize bortitzak
Jet korronte handiaren berezitasunak argitu dituzte EHUko ikertzaileek
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