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1. gaia

1550etik 1700era bitartean, ezagutza eraikitzeko metodo bat (metodo zientifikoa) garatu zuten zenbait
pentsalarik Europako mendebaldean, eta laster aplikatu zen Lurreko bazter guztietan. Ez da ezagutza
eraikitzeko metodo bakarra, baina, gaur egun, potentziarik, osperik eta baliorik handiena dauka metodo
zientifikoak gainerako sistema guztiekin alderatuta. Ezin dugu esan zer gertatuko den etorkizunean,
baina, ematen duenez, zientziak gidatuko du ezagutzaren bidea datozen urteotan.

Gai honetako jarduerak egindakoan, besteak beste, galdera hauei erantzuteko gai izango zara:

• Zer da zientzia? Zergatik ikasi –jakin– behar dugu zientzia?

• Zer egiten dute zientzialariek? 

• Baliotsua al da ikerkuntza-lana? 

• Zertan datza metodo zientifikoa?

• Zer da ustekabeko zientzia –serendipitatea–?

• Zer zientzialari edo pentsalari ospetsu ezagutzen dituzu?



Zientziaren eta zientzia-jardueraren 
ezaugarri nagusiak

Juan Mari Arzak eta Pedro Subijanak
“Laborategitik mahaira: sukaldari eta
zientzialariak” mahai-inguruan parte
hartu zuten atzo. Bertan, abangoar-
diako sukaldaritza garatzeko orduan
ikerketak duen garrantzia azpima-
rratu zuten. Sukaldariek sarri aipatu
dute goi-mailako euskal sukaldarit-
zaren zutabe nagusietariko bat iker-
keta zientifikoa dela. Bi sukaldariek

etengabeko ikerketan diharduen lan-talde batekin
egiten dute lan, produktu berriak eta posibilitateak ikertzen. 

Arzakek teknologiarik modernoenak erabiltzen ditu bere laborategian, eta 1.600 pro-
dukturekin esperimentatzen dihardu. Zientzialari espezializatuengana aholku eske
joan izana ere ezinbestekoa izan dela aipatu dute bi maisuek, hainbat jaki lantzeko
orduan.

Aurrerapen zientifikoei eta zientziari so egitea goi-sukaldaritzaren giltza dela argudiatu
dute, elikagaiak atomoz osatuak daudelako eta kimikaren parte direlako. Tradizioa alde
batera utzi gabe baina berrikuntzaren aldeko apustua egin izanak mundu mailako su-
kaldaritzaren gorengo puntura eraman ditu euskaldunak. 

eitb.com 

Sukaldariak zientzialari



Alexandro Handiak fundatu eta eraiki zuen Alexan-
driako hiria. Kultura arrotzak errespetatzea eta eza-
gutza aurreiritzirik gabe bilatzea bultzatu zuen. Hiria,
edozelan ikusita ere, harrigarria zen: munduko mer-
kataritzaren, kulturaren eta jakinduriaren gunea izateko
sortu zuen Alexandrok. Etorbide luzeak eta zabalak
zituen, eta nonahi zeuden arkitektura dotoreko seku-
lako eraikinak eta estatua miragarri asko. Alexandro-
ren oroigailu-hilobi ikusgarria eta itsasargia –Faros
izenekoa, Antzinateko Zazpi Mirarietako bat– ziren hi-
riko bi monumenturik handienak.

Alexandrian hasi zen, hain zuzen –K.a. 300. urtean,
gutxi gorabehera–, gizakion biderik harrigarrienetako
bat: gure adimenari esker, inguratzen gaituen mundua
ulertzen ahalegindu, eta, apurka-apurka, urratsez urrats,
gaur egungo gizarte zientifiko-teknologikoa eratzeraino
heldu gara bide horretan. Antzinako munduaren jakin-
duriaren zati handi bat biltzen zuten hainbat eta hain-
bat liburu zeuden bertako liburutegi ospetsuan. 

Horregatik, zientziaren ikuspegitik, liburutegia zen  –
hurbileko museoarekin batera– Alexandriako miraririk
handiena. Gaur, ia-ia guztiz desagertuta dago eraikin
hori, baina, garai batean, munduko ikerkuntza-zentro

nagusia izan zen. Kosmos osoa aztertzen zuten bertan aritzen ziren ikerlariek. Jakinduria-
ren hainbat arlo ikertzen zituen jakintsu-komunitate handi bat zegoen liburutegian; besteak
beste, fisika, literatura, medikuntza, astronomia, geografia, filosofia, matematika, biologia
eta ingeniaritza lantzen ziren. Erastotenes, Hiparko, Euklides, Herofilo, Arkimedes, Ptolomeo
eta Galeno izan ziren Alexandrian lan egin zuten zientzialari haietako batzuk. Emakume bat
ere bazegoen, Hipatia, matematikaria eta astronomoa, liburutegiko azken argitsua. 

Liburu-bilduma zen liburutegiko altxorra; zaila da zehazki zenbat liburu zeuden
ematea, baina milioi erdi ale inguru zegoela uste da  –zein bere papiroan, eskuz idat-
ziak denak–. 

Mendebaldeko munduak inoiz ikusitako hiririk handiena zen Alexandria. Hantxe zeu-
den, zalantzarik gabe, mundu modernoaren haziak. Baina, nolatan ez ziren sustraitu eta lo-
ratu? Ilunpean eta lokartuta egon zen Mendebaldea mila urtean zehar, harik eta Kolonek,
Kopernikok eta haien garaikideek berraurkitu zuten arte Alexandrian egindako lana. Zergatik?

Erantzutea ez da batere erraza, baina, dirudienez, liburutegiko jakintsuak ez ziren
inoiz serioski ausartu gizartearen antolamendu politikoa, ekonomikoa edo erlijiosoa za-
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1.2. irudia: Alexandriako Liburutegia. 

1
Zientziaren ibilbide historikoa: Alexandriako Liburutegia

1.1. irudia: Egiptoko iparraldean kokatua dago Alexandria.



lantzan jartzen. Zeruko izarren leku finkoaren gainean eztabaidatu zuten gogo handiz,
baina ez zuten berdin jokatu esklabotzaren bidezkotasunaren gainean, adibidez. Nahiz
eta herrialde askotako eta alor askotako ikerlariek aurkikuntza ugari egin, gutxi batzuen
pribilegioa ziren zientzia eta kultura. Aurkikuntza berriak ez ziren azaltzen, ezta jende-
arengana helarazten ere. Hiriko biztanle gehienek ez zekiten zer gertatzen ari zen ha-
rresi haien barrualdean –arrastorik ere ez zeukaten–. Ikerkuntza haien emaitzak, sal-
buespenak salbuespen, ez ziren baliabide erabilgarri bihurtzen hiriko biztanleentzat.
Zientziak ez zuen inoiz lortu jendetzaren irudimena liluratzea. 

Horregatik guztiagatik, ez da harritzekoa inork ez laguntzea Hipatiari, Ziriloren 
–Alexandriako apezpiku kristaua– jarraitzaileek bortizki hil zutenean, 415. urtean. Han-
dik gutxira, amorrazioz beteriko jendetzak su eman zion liburutegiari –guztiz suntsitu
arte–, baina inork ez zuen bere gain hartu hondamendia saihesteko ardura. Galera or-
dezkaezina izan zen: betiko desagertu ziren antzinako mundu hartako lanik handiene-
tako gehienak. 

Agian, bestelakoak izango ziren gertaerak Alexandriako bizilagunek jakin izan ba-
lute zertan ari ziren liburutegian lan egiten zutenak; matematikaren, fisikaren, medi-
kuntzaren, astronomiaren eta biologiaren oinarriak jartzen ari ziren eraikinaren ba-
rrualdean, baina kanpoko inork ez zeukan horren berri. 

Ez dago inongo dudarik. Zientziaren eta teknologiaren menpean dagoen mundu batean bizi
gara. Lurreko hainbat lekutan gizakien egoera oso bestelakoa izan arren, herrialde guztietan
ikus dezakegu, neurri handiagoan edo txikiagoan, zientziaren edota teknologiaren eragina.
Baina, badakigu zer den zientzia? Badakigu zer neurritan mugatzen duen zientziak gure
eguneroko bizimodua? Zer jakin beharko genuke zientzia eta teknologiari buruz? 
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2
Zergatik ikasi –jakin– behar dugu zientzia?

1. Zein da, zure ustez, testuaren gai nagusia?

–Aukera itzazu testuaren bi paragraforik garrantzitsuenak eta

justifika ezazu zergatik aukeratu dituzun. 

–Bildu itzazu zerrenda batean ulertzen ez dituzun hitzak, eta bila

ezazu (hiztegian, Interneten…) zer esan nahi duten.

–Zein izan zen Alexandro Handiaren helburu nagusia, Alexandriako

hiria fundatzean?

–Zergatik ez ziren sustraitu Alexandriako Liburutegian egindako

lanak?

–Zientzia eta teknologia modu egokian zabaltzeko gizartean,

nahikoa al da adituen lan egokia? 

2. Aukera ezazu Alexandriako

Liburutegian lan egin zuen

zientzialari bat, eta gara

ezazu haren biografia

txikia (zientziari edota

teknologiari loturiko

alderik garrantzitsuenak

aipatu behar dituzu).

3. Zuk dakizunaren arabera,

lortu al dute inoiz zientziak

edo teknologiak jendea

liluratzea? 

– Zein izan da, zure ustez,

zientziaren edo

teknologiaren lorpenik

handiena?

1.3. irudia: Talentu eta kultura handiko
emakumea zen Hipatia, eta Liburutegian lan egin
zuen azken zientzialaria izan zen.



4. Azter ezazu zer

ezberdintasun nagusi

dauden, zientzia eta

teknologia direla-eta,

Lehen Munduko eta

Hirugarren Munduko

herrialdeen artean.

5. Zer iritzi duzu zientziaren

eta teknologiaren

gainean? Zure ustez, zer

jarrera izan behar luke

jendeak zientziarekiko eta

teknologiarekiko?

6. Iker ezazu zer ezagutza

zientifiko eta teknologiko

eskuratu ditugun gizakiok

azken 200 urteetan.

Ordena itzazu

kronologikoki eta aukera

itzazu garrantzitsuenak. 
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Zientziaren aurrerakuntzak gure bizimoduan izandako eragina hain handia denez, az-
turarik ohikoenak aldatzeraino ere heldu da. XIX. mendetik aurrera, eta XX. mende osoan
zehar, gizakiok askoz ezagutza zientifiko eta teknologiko gehiago eskuratu ditugu aurreko
historia guztian baino. Ezagutza horietako gehienak herritarron ohiko bizimoduan integratu
dira, eta hainbat aplikazio praktiko ekarri dituzte. Erabili, erabiltzen ditugu objektu berri ho-
riek, baina ez dugu pentsatzen zer oinarri zientifiko duten, nola eragingo duten pertsonen
bizitzan edo nolako aldaketak ekar ditzaketen gizartean edo ingurumenean. 

Komunikabideek etengabe aurkezten dituzte zientziaren gaineko eztabaidagaiak: in-
geniaritza genetikoa, material berriak, energia-iturriak, klima-aldaketa, baliabide naturalak
agortzea, informazio-teknologiak, osasuna eta abar artikulu askotako aztergai izaten dira. 

XXI. mendeko herritarrok eskubidea izan behar dugu zientzia-heziketa izateko, bai
eta hartarako beharra ere, gizartean era autonomoan, kritikoan eta erantzukizunez jo-
katzeko. 

1.5. irudia: Taula periodikoa. Harrigarria bada ere, unibertsoko gauza guztiak oso substantzia
sinple gutxirekin eginda daude –elementu kimikoak–. Oso modu bitxian antolatu dituzte
zientzialariek elementu horiek guztiak, eta taula periodikoa garatu dute. Izugarrizko informazioa
ematen du, eta elementu bat non dagoen jakinik, haren hainbat propietate ondoriozta ditzakegu.

1.4. irudia: Aurrerapen zientifiko-
teknologikoaren emaitzak gure
eguneroko bizimoduan integratu dira
erabat. 

Alde batetik, ezin da ukatu zientziak eta tek-
nologiak lorpen ugari izan dituztela, baina, beste
alde batetik, haiek ulertzeko behar dugun infor-
mazioa oso konplexua da, eta eskuraezina dirudi
zenbaitetan. Horrek guztiak ezinbesteko bilakat-
zen du zientzia ezagutzea, gizakiak bere ingurua-
rekiko duen erlazioa aztertzeko. Hala ere, pertsona
bat ikasia dela irizteko orduan, zientziaren balioes-
pena desabantaila nabarian dago, gizarte arloko
ezagutzarekin alderatuz gero. 

Tradizionalki, pinturari, musikari, literaturari,
zinemari eta arteari lotuta egon da kultura, eta ez,
aldiz, fisikari, kimikari, ingeniaritzari edo teknolo-
giari. Hamleten egilea edo Mozart ez ezagutzea
kultura-gabeziatzat jotzen da, eta arrazoi osoarekin,
gainera. Hala ere, ez da berdin jokatzen baldin eta
norbaitek Newtonen legeak ezagutzen ez baditu
edo elementuen taula periodikoa zer den ez badaki;
orokorrean, nahiz eta zientziaren printzipioen oina-
rriak edo teknologiaren funtsezko eginkizunak eza-
gutu ez, oso ikasitzat jo daiteke pertsona bat. Guz-
tiz harritzekoa da zer irizpide ezberdinak erabiltzen
diren zientzia arloko ezagutza falta balioesteko,
beste edozein arloren aldean. 

Zein izan daitezke egoera horren zergatiak? Az-
terketa sakona egingo ez badugu ere, kontuan
hartu behar da ezagutza zientifiko-teknologikoari
eskuraezina deritzotela herritar gehienek. Modu
horretan, zientziak jokaera mitikoa dauka gure gi-
zartean, bere lorpenengatik zein lorpen horietara
heltzeko erabiltzen duen metodologiarengatik. 



9. Testuaren arabera, oso eragin handia izan du zientziaren

aurrerakuntzak gure bizimoduan. Ados al zaude baieztapen 

horrekin? Eman ezazu zenbait adibide.

10. Iruzkindu esaldi hau: “XXI. mendeko herritarrok eskubidea izan

behar dugu zientzia-heziketa izateko, bai eta hartarako beharra ere,

gizartean era autonomoan, kritikoan eta erantzukizunez jokatu ahal

izateko.”

11. Begira iezaiozu 1.6. irudiari, eta esan ezazu zer lotura ikusten 

diozun argazki horri zientziaren eta teknologiaren aurrerapenarekin.

12. Zergatik ez du jende gehienak aurkikuntza zientifikoen berri 

izaten, ohiko egunkari eta aldizkarietan argitaratu ezean?

–Bila ezazu informazioa Interneten eta aurki ezazu zientzia-edukia

duen albisteren bat. 

–Azter ezazu egunkarietako agenda eta begira ezazu zer zientzia-

ekitaldi dauden hurrengo egunetan edo asteetan. 

–Egin ezazu txosten txiki bat albistearen eta ekitaldiaren edukia

aztertuz. 1.6. irudia: Zientziaren eta teknologiaren
eragina gizartean.

7. Zergatik esaten da testuan

desabantaila nabarian

dagoela zientzia-esparruko

ezagutza, gizarte

arlokoarekin alderatuz

gero?

8. Zer esango zenuke

pertsona hauen kultura-

mailaz?

–Fisikaz, matematikaz edo

ekonomiaz ezer ez dakien

musikari edo idazle

ospetsua.

–Musikaz edo literaturaz

ezer ez dakien zientzialari

ospetsua.  
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Adibidez, argaltze-metodo baten eraginkortasuna erabat frogatuta geratzen da, zien-
tifiko kalifikatzailea erantsiz; bio- aurrizkiak, detergente batean, eraginkortasun handiena
ziurtatzen du. Adibide asko eta asko aipa daitezke esandakoaren indargarri.

Horrela, paradoxa honetara heltzen gara: nahiz eta gizartean zientzia eta teknolo-
giaren balioespena txikia izan, ez da gauza bera gertatzen zientziak jendearengana helt-
zeko duen ahalmenarekin. Egoera hori oso bitxia da, eta oso modu adierazgarrian azalt-
zen da kimikaren kasuan. Gizarteak, orokorrean, atseginez onartzen du merkatuak
eskainitako edozein produktu kimiko berri, aurrekoa baino hobea dena, eta gainera irri-
kaz dago kimikariek eta beste zenbait profesionalek produktu berriak aurkitzeko, min-
bizia, HIESa eta beste zenbait gaixotasun sendatzeko, edo eguneroko bizitzan agertzen
diren beste zenbait arazo konpontzeko. Beste era batera esanda, aurrerapen zientifiko-
teknologikoa onartu egiten du, bizi-kalitate hobea ahalbidetzen duelakoan. Baina, aldi
berean, gorrotatu egiten du kimika. 

Jendeak, orokorrean, iritzi negatiboa dauka kimikaren jardueraz; instalazio indus-
trialak arriskutsuak direla pentsatzen du, ingurumena kutsatu egiten dutela uste du, gehi-
garri kimikoak jakientzako kaltegarriak direla sinesten du, eta abar... Ohikoa da kimi-
kan adituak ez direnei honako honen modukoak entzutea: “Elikagai honek kimika du”,
naturala ez dela eta baztertzekoa dela aditzera eman nahian; ez dira konturatzen, non-
bait, kontsumitzen edo erabiltzen dugun guzti-guztian hartzen duela parte kimikak, eta
bizitza bera ere prozesu kimiko konplexua dela. 

Kontuan hartzekoa da, beraz, herritar modura izan behar dugun formazioa arlo zien-
tifikora ere heldu behar dela; horrela, gure eguneroko bizimoduan, erabaki garrantzit-
suak hartzeko irizpideak izango ditugu. 



Ozeano Barearen hegoaldeko mapan irla txiki bat ikus dezakegu –irlaren azalera osoa
166 km2 da–. Hango biztanleek Rapa Nui deitzen diote, bertako hizkuntzaren izen ber-
bera, alegia. 
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3
Noraino helduko gara zientziaren eta teknologiaren eskutik? 

Rapa Nui-ren historia. 

Esploratzaile holandarrek egin zituzten irla horri eta
hango biztanleei buruzko lehenengo kontakizun idatziak;
1722ko Pazko egunean heldu ziren irlara, eta horrexe-
gatik deitu zioten Pazko uhartea. Europara itzulitakoan,
erabat harrituta kontatu zuten harrizko monumentuz jo-
sita zegoela irla, ehunka zirela, eta oso handiak. Lehe-
nagoko gizarte handiago eta konplexuago baten frogat-
zat hartu ziren monumentu haiek. Ordudanik, geologo,
arkeologo eta historialari askoren jakin-mina piztu du ha-
rrizko monumentuen misterioak, eta saiatu dira azaltzen
zer gerta zitekeen irlan esploratzaile holandarrak heldu
baino lehen. 

Azken ikerketen arabera, Rapa Nuiko lehenengo bi-
zilagunak 1200. urtearen inguruan heldutako esplorat-
zaile polinesiarrak izan ziren. Irla emankorra zen, pal-
mondo-basoak zituen, eta berrogeita hamar landare mota
baino gehiago. Intsektu espezie batzuk ere bazeuden, eta

bi musker mota –irlako animaliarik handienak ziren–. Rapa Nui sumendien jarduerak
sortua zenez, itzalitako sumendien kraterretako lakuetan bakarrik topa zitekeen eda-
teko ura. Oso arrain espezie gutxi zegoen irlaren inguruko uretan. Polinesiarrek zenbait
hazi eta landare eraman zituzten jakiak landatzeko, baina laster konturatu ziren haie-
tako asko ez zirela ondo hazten irlan. Zorionez, oiloak oso ondo egokitu ziren, eta ba-
tata barietate batzuk (batata gozoa) ere landatu ahal izan zituzten; horrela, jaki-anizta-
sun egokia lortu, eta handik aurrera gizarte aurreratua garatu zuten, teknologian zein
gizarte arloan. 

Biztanleen kopurua, garai batean, 10.000ra heldu zela uste da. Beren adimena eta
irlako baliabideak uztartuz, gai izan ziren etxeak eraikitzeko, jakiak landatzeko eta pres-
tatzeko, arropa egiteko, hotzetik eta euritik babesteko, eta seme-alabak zaintzeko. Gi-
zarte hark kultura aberatsa erdietsi zuen, erlijio-ohiturak eta jarduera sozialak gara-
tuz. Teknologia modu izugarrian erabili zuten: ahu izeneko tenplu izugarri handiak eraiki
zituzten, eta irla ospetsu bihurtu duten moai deituriko harrizko 600 estatua baino
gehiago ere bai. Estatua horiek sei metroko altuera dute eta 9.000 kg inguru pisatzen
dute; irlako kostaldean sakabanaturik daude eta turista ugari erakartzen dituzte gaur
egun. 

1.7. irudia: Txileko kostaldetik 3.600 km-ra dago Rapa Nui, eta irla populatu hurbilena,
2.000 km baino urrunago.



Egindako ikerketek adierazten dutenez, ahu eta moaiak irlako kostaldean egon
arren, irlako barrualdean dagoen arroka mota bera erabili zuten moai guztiak egiteko.
Beraz, estatuok garraiatzeko moduren bat aurkituko zuten Rapa Nuiko biztanleek, ba-
rrualdetik kostalderaino –20 km inguru– eramateko gai izan baitziren. 
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1.8. irudia: Rapa Nui irlako moai izeneko harrizko estatua ospetsuak.

1.9. irudia: Deforestazioa. 

Irlako kondairek diotenez, moaiak “oinez” joan ziren zein bere kokalekuraino. Kon-
daira horiek eta ikerketen emaitzak direla-eta, ikertzaileek hipotesi hau plazaratu dute:
irlako bizilagunek lera moduko zerbaiten gainean mugitzen zituzten estatuak, pal-
mondo-enborrez egindako errail batzuen barrena, harrobitik behin betiko kokalekueta-
raino; harria zizelkatzeko eta egitura konplexuak eraikitzeko beharrezko tresnak eta tek-
nologia garatu ez ezik, sokak, poleak, olio lubrifikatzailea eta bestelako mekanismoak
ere fabrikatu zituzten harrizko eraikuntza handi haiek garraiatzeko.

Rapa Nuiko biztanleek palmondo-enborrak erabili zituzten bai etxebizitzak egiteko,
eta bai erregai gisa ere. Palmondoen egurra erruz erabili, eta horrek irlako deforestazioa
ekarri zuen. Populazioa garatu eta hazi ahala, zuhaitzak mozten jarraitu zuten soroak lort-
zeko eta eusteko materialak eskuratzeko, baso oso-osoak bakandu arte. Landare-sus-
trairik gabe, lurrak ura eusteari utzi, eta lurzorua itsasoraino labaindu zen; horrela, kos-
taldetik hurbil bizi ziren arrain eta krustazeo gehienak hil ziren. Higatutako lurzorua
gogortu, eta, nahiz eta euria egin lehortu egiten zenez, nekazaritzarako balioa galdu zuen. 

Populazioa handituz joan zen eta basoa mozten jarraitu zuten. Basoa soildutakoan
eta lurzoruaren eta uraren baliabideak agortutakoan, gero eta zailagoa bihurtu zen bi-
zirautea, eta soldatak apaldu egin ziren. Agintarien eta soldatapekoen arteko diferent-
ziak handitu, eta uneren batean egoera jasanezina izatera heldu zen. 1687an, langileen
matxinada gertatu zen, eta ondoren izandako gudan hilda suertatu ziren agintari gehie-
nak. Baina egoera are okerragoa bilakatu zen. Langileak anarkian murgildu eta talde-
tan banatu ziren; etengabeko liskarretan aritu ziren elkarren kontra. Gatazka horietan,



inork ez zuen pentsatu basoa babestu behar zenik, ezta abeltzaintza eta nekazaritza
zaindu behar zirenik ere; gelditzen ziren zuhaitzak moztu zituzten eta lurzorua itsaso-
raino labaindu zen. Gosea eta gaixotasunak epidemiko bihurtu ziren. Irlako baliabideak
urritzen hasi ziren, eta haiek eskuratzeko lehiak ekintza bortitzak eragin zituen; iturri bat-
zuen arabera, kanibalismoa ere gertatu zen. Matxinadaren hasieran 8.000 biztanle in-
guru ziren irlan, eta XIX. mendearen erdian ehunka gutxi batzuk baino ez ziren geldit-
zen. Gainera, zientzialarien azken ikerketen arabera, tenperaturan eta eurietan izandako
aldaketak ere eragina izan zuen Rapa Nuiko gizartearen gainbeheran. 

Antzinako gizarte hartan izandako krisialdiaren faktore nagusia baliabideen urrita-
suna izan zela ondoriozta daiteke. Irlako bizilagunak, teknologikoki eta kulturalki gara-
tutako gizarte bat eratu arren, ez ziren gai izan beharrizanen eta ingurumen-baliabideen
arteko orekari eusteko.

Zientziaren eta zientzialarien lanaz hitz egitean metodo zientifikoa aipatu ohi da. Hala
ere, metodo zientifikoa dela-eta, ez dugu pentsatu behar arau sorta zurrun bat denik;
horrela balitz –prozedura bakarra balitz–, zientzia egiteko modu egoki bakarra legoke,
eta gainerako bide guztiak desegokiak direla ondorioztatuko genuke (jarduera zientifi-
koa ondo edo gaziki eginda dagoen balioesteko arriskua izango genuke). Metodo zien-
tifikoa deitutakoa komunitate zientifikoak hartzen duen jokaera-patroietako bat beste-
rik ez da. Beraz, ez da singularrean hitz egin behar metodo zientifikoaz, ez baita
arau-sistema bakarra eta aldaezina. 

Naturak nola funtzionatzen duen azaltzeko, gertaerak edo datuak erabiltzea da gaur
egungo metodo zientifikoaren oinarri nagusia. Gertaerak edo datuak dira zentzumenen
bidez jaso daitezkeen fenomenoak. 

14

1. gaia: Zientziaren eta zientzia-jardueraren ezaugarri nagusiak

13. Rapa Nuiko historia dela-eta, sailka ezazu informazio hau, gauza jakinak edo usteak diren kontuan

hartuta: 

–Estatua guztiak arroka mota beraz eginda daude.

–Lera moduko zerbaiten gainean eraman zituzten estatuak irlako barrualdetik kostalderaino.

–Tenperaturak eta euriak ere izan zuten zerikusia zibilizazioaren gainbeherarekin.

–Deforestazioa gertatu zen irlan.

–Irlako lehendabiziko biztanleak 1200. urtearen inguruan heldu ziren.

–Esploratzaile holandarrak 1722ko Pazko egunean heldu ziren irlara. 

14. Zientzialarien ustez, zergatik gertatu zen Rapa Nuiko zibilizazioaren krisia?

–Rapa Nuiko irlan gertatutakoa eta Lur planetaren egoera aldera daitezkeela uste al duzu? Zergatik?

–Zergatik gertatu zen deforestazioa Rapa Nuin? Zer ondorio ekarri zituen?

–Zergatik gertatu zen kanibalismoa?

4



Esperimentazioan are garrantzitsuagoa da fenomenoaren baldintzak aldatzeko gai
izatea, esperimentazio sistematikoa egiteko gai izango baikara horrela. Esperimenta-
zio sistematikoa eginez, nahi dugun baldintza alda dezakegu esperimentu batetik bes-
tera, eta faktore horren eragina balioetsi. Laburbiltzeko, esan dezakegu behaketa na-
turan gertatzen dela, eta esperimentazioa, aldiz, laborategian. 

Arrazoinamendu zientifikoaren abiapuntua behin-behineko hipotesia da. Gertae-
rak azaltzeko ideia da hipotesia, eta modu askotan gara daiteke: oso datu gutxi erabi-
liz, edo datu sorta zabal baten bidez; esperientzia arruntean oinarrituta edo esperimentu
zehatzak eta espezializatuak eginez; era intuitiboan –oharkabean ere, agian: zientzia mo-
dernoaren historian badira halako adibide franko–, edo oso arau hertsiei jarraituz. 

Hurrengo urratsa hipotesia aztertzea (egiaztatzea) izango da. Hipotesi batek, ont-
zat edo egokitzat hartzeko, bi baldintza bete behar ditu: batetik, ezaguturiko fenome-
noak azaldu behar ditu, eta bestetik, gai izan behar du iragarpenak egiteko; hau da, ahal-
mena izan behar du aurrez esateko zer gertatuko litzatekeen balizko kasu batean. 
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15. Zure ustez, zer baldintza bete behar dituzte datuek edo gertaerek,

zientifikoki aztertuak izan daitezen? 

16. Datuak biltzeko orduan, bi prozesu bereizten dira: behaketa eta

esperimentazioa. 

–Nola azalduko zenuke zertan datzan prozesu bakoitza? 

–Zein prozesu izango da nagusi kasu hauetan: astronomian,

etologian, biologian, medikuntzan, kimikan? Eman ezazu adibide

bana. 1.10. irudia: Laborategiko esperimentazioa.

17. Esperimentazio

sistematikoa: nola

planifikatzen dira

esperimentuak? 

Imajina ezazu objektu

metalikoak (txanponak)

garbitzeko prozesua

ikertu behar duzula. Zure

lana egiteko, hiru

substantzia erabil

ditzakezu: ura, ozpina eta

gatza. 

–Azal ezazu zer modutan

antolatuko duzun

esperimentazioa. 

18. Nola azaldu gertaera esperimentalak (esperimentazioaren edo

behaketaren datuak)? Fenomeno baten azalpena emateko, haren

gaineko galdera egokiak planteatzea da lehenengo urratsa. Esan

dezakegu beraz, galdera egokiak egitea dela metodo zientifikoaren

abiapuntua.

–Pentsa ezazu nola jokatuko zuten antzinako gizakiek aurrean

zeukaten mundua ikustean. Zure ustez, zer galdera egingo

zituzten?

Gizaki modernoagoaren kezka nagusietako bat objektuen

mugimendua izan da. Zeruko gorputzekin hasi eta ohiko

objektuetaraino heldu arte, hainbat eta hainbat galdera planteatu

dituzte betidanik gizakiek. Gorputzen erortze-mugimendua izan da

etengabeko problema. 

–Zer galdera proposatuko zenituzke zuk gai horren gainean?

–Zer hipotesi bururatzen zaizkizu egindako galderei erantzuteko?

XVII. mendean, mendebaldeko Europan, Zientzia Iraultza deitutakoa gertatu zen. Ga-
lileo –fisikan–, Harvey –fisiologian– edo Sydenham –patologian– izan ziren iraultza ho-
rren protagonistetako batzuk.



19. Alboko irudian ikus

daiteke Galileok

egindako

esperimentuetako bat.

–Zer uste duzu ikertu

nahi zuela?

–Irudia ikusita, zer

ondorio aterako zuen?

–Bila ezazu informazioa

eta adieraz ezazu zer

zioen Aristotelesek gai

horretaz.

–Galileoren jarduera

Aristotelesenarekin

alderatuz gero, zer

ezberdintasun nagusi

ikusiko genuke? 
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Zientzia klasikoak (Grezian, Txinan edo Indian) ezagutzaren ikusmolde existentzia-
listan oinarrituta zeuden; hau da, errealitatearen esentzia (zentzu metafisikoan) ezagutzea
zuten helburu; ondorioz, absolutua eta behin betikoa zen ezagutza horren balioa. Aldiz,
Europa modernoan garatutako metodo zientifikoa datuen bidezko ezagutzan oinarritzen
da, eta gertaeren arteko erlazioak azaldu baino ez du egiten. Hortaz, batetik erlatiboa
–une bakoitzean ezagutzen ditugun datuen menpekoa– eta bestetik behin-behinekoa
da –datu berriak ager baitaitezke– haren balioa. 

Ezagutza zientifiko modernoaren hipotesi baliagarriak azalpenak direla esaten da.
Askotan, azalpenak lege deitzen dira, batez ere gertaeren arteko erlazioak funtzio ma-
tematikoen bidez adierazita daudenean. Hala ere, lege asko –medikuntza arloan, adi-
bidez– ez daude matematikoki adierazita, eta kualitatiboak besterik ez dira. 

Azalpenak sistematikoak badira eta naturaren ezaugarri bati edo esparru zabal
bati lotuta badaude, ondoz ondoko lege multzo bat osatzen dutelarik, teoria deitzen
dira. Horrela, “erlatibitatearen teoria”, “kuantuen teoria”, “argiaren uhin-teoria”, “te-
oria zelularra”, “eboluzioaren teoria” eta abar plazaratu dituzte zientzialariek. Egia esa-
teko, teoria terminoa ez da beti zentzu hertsian erabiltzen, askotan teoria deitzen bai-
tira, aurreko azalpen handiekin batera, tamaina ertaineko eta txikiko zenbanahi
hipotesi.

Azkenik, metodo zientifikoaren
deskribapen txiki hau bukatzeko,
ereduak aipatuko ditugu. Ereduak
dira errealitatearen alderdi baten
errepresentazioak –irudikapenak–,
eta alderdi horri dagozkion hipote-
sietan oinarrituta daude. Ereduak oso
erabiliak dira irakaskuntzan, marraz-
kien edo objektuen bidez irudikapen
sinplifikatuak eginez; antzekotasuna
edo metafora erabiltzen dira askotan. 

Ikerkuntzan gero eta garrantzit-
suagoa da ereduak erabiltzea, eta
errealitatea irudikatzea oso konple-
xua denez, gero eta ohikoagoa da
oso eredu formalak erabiltzea, as-
kotan matematikoki edo ordenagai-
luaren bidez antolatuak. 

Ereduak prestatzea zientziaren
jarduera bat da, behaketa, esperimentazioa eta beste diren modu berean. Eredua gure
zentzumenek zuzenean sumatu ezin dezaketen zerbaiten irudikapena da. Ezagutzen du-
guna azaldu behar du irudikapen horrek, eta saio berriak iradoki, emaitzak iragarriz.
Emaitza horiek baieztatzen badira, eredua eta haien ondorioak teoriatzat jotzen hasiko
gara.

Adibide gisa, komunitate zientifikoan oso garrantzi handiko teoria bat ekarriko dugu:
teoria atomikoa. 

1.11. irudia: Galileoren esperimentua, Pisako dorrean. 



1.12. irudia: Richard Feynman (1919-1989).
Fisikari estatubatuarra. Fisikako Nobel saria
1965ean. “Esaldi bakar batean laburtu beharko
banu zientzia ezagutza guztia, hau esango
nuke: den-dena dago atomoz osatua”.

20. Teoria zelularra ere bada oso garrantzi handikoa zientzian. 

Bila ezazu informazioa teoria horren gainean. Atal hauek aztertu

behar dituzu:

–Zer dio teoria zelularrak? Zer puntu edo ideia nagusi ditu?

–Nork proposatu zuen? Zer urtetan?

–Baliagarria al da gaur egun, hau da, ontzat ematen dituzte

zientzialariek teoria horren oinarriak?

Ikus dezakegunez, ideia multzo bat besterik ez da teoria, eta errealitatearen edo na-
turaren alderdi bat azaltzeko xedea dauka. 

21. Defini ezazu hipotesi terminoa. Zergatik

aztertu –egiaztatu– behar da hipotesia? 

–Zergatik ez dira hipotesi guztiak teoria

bihurtzen? 

22. Demagun bi landare dituzula: kaktusa eta

palmondoa. Biak landatu dituzu zure etxe

ondoko lorategian eta egunero ureztatu

dituzu. Bi aste igaro eta gero, hilik dago

kaktusa. Nola erabil dezakezu metodo

zientifikoa, jakiteko zergatik hil den landare

hori? 

23. Laborategi batek hipotesi bat egiaztatzea

lortu du esperimentu baten bidez, eta

zientzia-aldizkari batean jakinarazi ditu

esperimentuaren emaitzak. Esperimentu bera

egiten saiatu dira beste hamar laborategi,

baina bat bera ere ez da gai izan hipotesia

egiaztatzeko. Eman ezazu zentzuko azalpen

bat gertaera hori ulertzeko. 

METODO ZIENTIFIKOA

Behaketak egitea

Galderak egitea

Hipotesia planteatzea

Hipotesia egiaztatzea

Ondorioak ateratzea

Hipotesia baieztatzen
dute emaitzek

Emaitzek ez dute
hipotesia baieztatzen
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Teoria atomikoa Dalton-ek formulatu zuen, 1808. urtean. Laburbilduta, puntu
hauetan oinarrituta dago: 

–Elementuak (substantzia sinpleak) partikula txiki zatiezin batzuek osatzen dituzte,
atomo deritzenek.
–Elementu berberaren atomo guztiek masa berdina dute. Bi elementu ezberdinak
dira haien atomoak ezberdinak direlako.
–Elementuen atomoak zenbakizko proportzio sinpleetan elkartzen dira konposa-

tuaren atomoak eratzeko (gaur egun molekula deritzegu). 
Teoria horrek oso ondo azaltzen ditu kimikako oinarrizko hainbat prozesu, eta

gaur egun ere bada baliagarria esparru horretan; beste zenbait arlotan, aldiz, guztiz gain-
dituta dago, batez ere atomoak zatiezinak direla dioen puntuan. 

1.13. irudia: Metodo zientifikoaren eskema.



24. Zer da ikertzea?

Zertarako balio du? 

–Zer ikerketa mota 

bereiz daitezke?

–Zer egiten ari dira

ikertzaileak? Zertarako

balio dute egiten ari

diren ikerketek? 

5

1.14. irudia: Komunikabideetan ezinbestekoak
diren uhin elektromagnetikoak Hertz-ek aurkitu
zituen, aurretik Maxwell-ek elektrizitatean eta
magnetismoan egindako lanetan oinarrituta.

samendu zientifikoren batekin erlazionatuta dago inolako zalantzarik gabe. 

6
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Zientzia eta teknologia gugandik hain urrun daudela ematen duenez, nekez imajina de-
zakegu zertan aritzen diren arlo horietako langileak. Telebistan dokumental bat ikus-
ten dugunean, edo asteburuko egunkariek banatzen duten gehigarrian artikuluren bat
irakurtzen dugunean, galde dezakegu geure artean zertan jarduten ote duten iker-
kuntza-enpresetako langileek. 

Industria farmazeutikoan aritzen diren langileak imajinatzen baditugu, pentsa de-
zakegu denbora guztian sendagai edo txerto berriekin esperimentatzen dutela, baina as-
kotan lana guztiz bestelakoa da: nolabait esateko, ikerkuntza puruan murgilduta daude,
hau da, oinarrizko ezagutzak lortzeko ikerkuntzan. Helburu praktiko zuzenik gabeko iker-
kuntza hori emankorra izan liteke hemendik zenbait urtera, eta sendagai eta txerto be-
rriak garatzeko aukera eman lezake. 

Ikertzea denbora-galtze hutsa dela pentsa dezakegu, baina zientziaren eta tekno-
logiaren historiari gainbegiratua emanez, guztiz oker gaudela ikusiko dugu. Adibidez, kon-
putagailuen oinarrizko zirkuituak ez zituzten aurkitu ordenagailuak eraiki nahi zituzten
pertsonek, baizik eta fisika nuklearrean ziharduten zientzialariek. 

Gauza bera esan dezakegu energia nuklearraren gainean. Zientzialariek ez zuten
energia nuklearra aurkitu jendeak energia-iturri berriak nahi edo behar zituelako, bai-
zik eta erradioaktibitatea, nukleoa eta abar aurkitu zituztelako atomoaren gaineko iker-
ketan. Ernest Rutherford, Marie Curie eta askoz zientzialari gehiago ikerkuntza puruan
aritu ziren, eta haien lorpenen aplikazio teknologikoak geroago heldu ziren. 

J.J. Thomson-ek izpi katodikoak –elektroiak– aurkitu zituen 1898an; ezin zuen ino-
laz ere imajinatu telebistaren oinarriak jartzen ari zenik. Thomsonek berak esaten zue-
nez, metodo guztiz berriak eta oso ahalmen handikoak ekar ditzake ikerkuntza puruak;
ikerkuntza aplikatuak, aldiz, metodo zaharrak hobetzea eta garatzea baino ez du lort-
zen. 

Era batera edo bestera, gaur egun ere, edozein aplikazio praktiko oinarrizko pent-



1.15. irudia: Argiaren errefrakzioa.

1. Zer da elektroia: partikula ala uhina? 

Modu batera edo bestera, denok ulertzen dugu nahiko ondo zer den partikula. Esfera

txiki baten antzekoa imajinatzen dugu: forma, tamaina, pisua eta abar ditu. Hasieran,

modu horretan imajinatzen zituzten zientzialariek atomoak, esfera txikiak, zatiezinak eta

aldaezinak balira bezala. Horrez gain, gure eguneroko esperientzian uhinen berri ere izan

dugu maiz: ibaietako edo lakuetako uraren gainazalean, adibidez, uhinak ikus daitezke:

sortu eta mugitu egiten dira, errebotatu egiten dute, etab. 

Argiarekin ere antzeman daitezke horrelako fenomenoak: ispilu batean ikus deza-

kegun bezala, argi-izpiak islatu egiten dira; hau da, errebotatu egiten dute. Baso bat ure-

tan objektu luze bat sartzen badugu –arkatz bat, kasurako–, ur barruan dagoen zatia

okertuta dagoela ematen du. Argiaren errefrakzioa izeneko fenomenoarengatik gertat-

zen da hori. Are ikusgarriagoa da difrakzioaren fenomenoa: difrakzioaren bidez, argi zu-

ria –eguzki-argia– bere koloreetan deskonposatzea lortuko dugu –objektu metaliko ba-

ten laguntzaz; CD edo DVD bat baliatuz, adibidez–; horrela, ortzadarreko zazpi koloreak

ikusiko ditugu. 

Beraz, partikulak eta uhinak gure eguneroko esperientzietako osagai arruntak di-

rela esan dezakegu nolabait, eta badirudi argi eta garbi bereizten ditugula batzuk eta

besteak, beren propietateak ere elkarren oso bestelakoak baitira. 

Atomoak partikula zatiezinak zirela esaten zuen Daltonek, baina zientzialarien la-

nak aurrera egin ahala aldaketa handiak jasan zituen eredu atomikoak. Ikerketa horre-

tan, 1897an hain zuzen, J.J. Thomsonek elektroia aurkitu zuen; karga negatiboa duen

partikula da elektroia, eta atomoa baino txikiagoa denez, atomoa zatigarria dela frogatu

zuen. Elektroiaren masa eta karga zehaztutakoan, existitzen zen partikularik txikiena zela

erabaki zuen. 

Baina atomoaren gaineko ikerketak jarraitu, eta zenbait ezaugarri berri gelditu zi-

ren agerian. Argiaren izaera azaldu nahian, eredu korpuskularra –hau da, argia parti-

kulaz osaturik dago– proposatzeko beharra ikusi zuen Einstein-ek. Horrela, argiak, be-

rez uhin baten hainbat ezaugarri izan arren (erreflexioa –islatzea–, errefrakzioa,

difrakzioa, interferentziak eta abar), partikula multzo bat izango balitz bezala jokatzen

du efektu fotoelektrikoa izenekoan. Gaur egun, fotoi deitzen diogu partikula multzo ho-

rren osagai bakoitzari, eta guztiz barneratuta dago zientziaren hizkuntzan. Beraz, argia

zer den azaldu nahi izanez gero, izaera bikoitza daukala esan beharko genuke, aldi be-

rean dela partikula eta uhina. 

Antzera gertatu zen elektroiarekin. Argiak duen izaera bikoitz hori –ondo bitxia, se-

naren aurkakoa baitirudi– partikula guztietara zabaldu behar zela uste zuen Louis de Bro-

glie frantziarrak, eta partikula bakoitzari uhin bat egokitu behar zaiola iradoki. De Bro-

glieren uhin-korpuskulu bikoiztasunaren hipotesia da, eta horri esker Nobel saria eman

zioten zenbait urte geroago. 

G.P. Thomsonek, elektroia aurkitu zuen J.J. Thomsonen semeak, elektroiek uhinen

zenbait ezaugarri dituztela frogatu zuen. Aitari Nobel saria eman zioten 1900ean elek-

troia partikula zela frogatzeagatik, eta semeak, hogeita hamar urte geroago, sari bera

lortu zuen elektroia uhina ere bazela aurkitzeagatik. 

25. Zer iritzi duzu zientziaren

ezagutzaz testua irakurri

eta gero?

–Nola uler dezakezu

Thomson aita-semeekin

gertatutakoa, Nobel

saria dela-eta?

–Zer esan nahi dute

zientzialariek argiak

izaera bikoitza duela

esatean?

–Ba al dakite

zientzialariek nolakoa

den elektroia? 

1. gaia: Zientziaren eta zientzia-jardueraren ezaugarri nagusiak
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Thomson semeari galdetu zioten behin ea zelan azaltzen zuen elektroiaren izaera
bere eskoletan, eta berak, umoretsu, honako hau esaten omen zuen: “[…] astelehenetan,
asteazkenetan eta ostiraletan, elektroia uhina dela esaten dut, eta gainerako egunetan
partikula dela kontatzen diet ikasleei…”. Anekdota hori egia edo gezurra izan, nahiko
adierazgarria da zientziaren izaeraz. 

2. Ustekabeko zientzia

Korronte elektrikoa eroateko gaitasuna dute metalek. Kobrea, adibidez, etxeko instala-
zio elektrikoen osagai nagusia da. Ohiko metalak –kobrea, zinka, nikela, burdina eta
abar– “eroale arruntak” direla esan dezakegu. Badira, ordea, beste substantzia batzuk
supereroaleak deitutakoak. Zer dira supereroaleak?

1911n, Kamerling Onnes holandarrak, nahi gabe, merkurioaren erresistentzia elek-
trikoa 4,2 K-tan desagertu egiten zela aurkitu zuen. Ate berri bat ireki zuen gertaera ho-
rrek zientzian, supereroankortasunaren fenomenoarena, alegia. Geroago, esperimentuak
errepikatu, eta antzeko emaitzak lortu zituen beste metal edo aleazio batzuk erabiliz 
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27. Ustekabean gertatu dira hainbat aurkikuntza zientzia arloan. Zenbait polimero, adibidez, horrela izan dira

sortuak. Wallace Caroders kimikari amerikarrak neoprenoa aurkitu zuen ustekabean. Bila ezazu

informazioa eta aurki ezazu horrela gertatuko beste zenbait aurkikuntza. 

Zerrenda honetako zer termino aukeratuko zenituzke ustekabeko aurkikuntzak egiten dituzten

zientzialarien edo ikerlarien zeregina deskribatzeko: zortea, trebezia, aurreikusteko gaitasuna, asmatzeko

gaitasuna, sormena?

28. Ba al dakizu zer diren Nobel sariak? 

Bila ezazu informazio orokorra Nobel sarien gainean.

Azter ezazu 1.17. irudian emandako informazioa eta erantzun galdera hauei: 

1.16. irudia: Tenperatura kritikoaren eboluzioa.

26. 1.16. irudiko grafikoaren arabera: 

–Zer eboluzio izan zuen tenperatura

kritikoak 1980ko hamarkadara arte?

–Tenperatura kritikoaren eboluzioak erritmo

horretan jarraituz gero, noiz lortuko zuten

zientzialariek nitrogeno likidoaren

tenperatura? 

–Zer gertatu zen 1980ko hamarkadan?

–Georg Bednorz eta Mex Müller material

supereroaleak aztertzen ari ziren, eta

1987ko Fisikako Nobel sariaren irabazleak

izan ziren. Jakingo al zenuke esaten

zergatik?

Aurkikuntzaren urtea



–adibidez, indioa, eztainua, banadioa, beruna eta niobioa baliatu zituen–. 
Tenperatura kritikoa deitu zion erresistentzia elektrikoa desagertzen zen tenpera-

turari, eta, hasieran, oso tenperatura baxua zenez, helio likidoa erabili behar zuen ma-
terialak hozteko. Apurka-apurka, zientzialariek material berriak aurkitu zituzten eta ten-
peratura kritiko gero eta altuagoa lortu zuten. Beheko grafikoan duzu lortutako
tenperatura kritikoa eta aurkikuntzaren urtea (puntu bakoitzean adierazitako ikurrek ma-
terialaren konposizioa adierazten dute).
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–Zer adin izan ohi dute, bataz beste, Nobel

sariaren irabazleek?

–Zer adin-tartetan kontzentratzen dira sari

gehien?

–Zer esan dezakezu Nobel sarien irabazleei

buruz: gazteak edo adinekoak dira?

–Zure ustez, zergatik gertatzen da aurreko

adin-banaketa?

Zientzialari hauek –Crick, Fleming, Molina, Libby– Nobel saria jaso zuten, nork bere arloan, XX.

mendean zehar. Iker ezazu zer arlotan jaso zuten saria, zer ikerkuntza garatu zuten saria irabazteko, zer

urtetan egin zuten ikerkuntza hura eta noiz jaso zuten saria. Bildu itzazu zure emaitzak beheko taulan.

1.17. irudia: Nobel sariak. Irabazle kopurua eta irabazleen adina, saria jaso zutenean.

Azter itzazu zure lanaren emaitzak eta aldera itzazu goiko grafikoan emandako informazioarekin.

Zientzialaria Arloa eta urtea Egindako ikerkuntza eta urtea

Francis Crick (1916-2004)

Alexander Fleming (1881-1955)

Mario J. Molina (1943-…)

Hideki Sirakawa (1936-...)

Willard Libby (1908-1980)



2. gaia

Duela 2.000 urte hasi ziren Greziako filosofoak materiaren gaineko ideiak plazaratzen; handik aurrera,
hainbat zientzialari aritu dira materia ikertzen gaur egungo atomoaren eredua eraiki arte. Emaitza po-
sitibo asko lortu dira 2.000 urteko bidaia horretan: zientziaren aurrerapena ekarri duten hainbat teoria
garatzearekin batera, eguneroko bizimoduan laguntzen diguten hainbat tresna eta produktu eskurat-
zeko aukera izan dugu –X izpiak medikuntzan, uhin elektromagnetikoak mikrouhin-labeetan eta ko-
munikazio mota guztietan, CDak eta DVDak irakurtzeko laserrak, telebista…–.

Gai honetako jarduerak egindakoan, besteak beste, galdera hauei erantzuteko gai izango zara:

• Nola egiten du aurrera ezagutza zientifikoak? Zer teoria edo ideia nagusi garatu dituzte zientzialariek? 

• Alde ezkuturen bat al dago aurrerapen zientifikoan? 

• Ezagutzen al dituzu zientzialari hauek: Albert Einstein, Marie Curie, Robert Oppenheimer? Ba al dakizu zein alo-
rretan nabarmendu diren?  

• Zertan datza erradiaktibitatea?  Zer garrantzi dauka fenomeno horrek eguneroko bizitzan?

• Nola jakin dezakete zientzialariek unibertsoaren edo Lurraren adina?

• Zer eragin izan du (dauka) energia atomikoak gure gizartean?



Zientziaren zenbait 
aurkikuntza garrantzitsu

Andre Geim eta Konstantin Novose-
lov errusiarrek jaso dute 2010eko 
fisikako Nobel saria, “grafenoarekin
–bi dimentsioko materiala– egin-
dako esperimentuengatik”. 

Grafenoa oso izen entzuna da zient-
zia-dibulgazioaren munduan azke-
naldian. Material harrigarria da,
eta, neurri batean, berria. Etengabe
ari da argitaratzen grafenoaren
propietate miresgarriei buruzko in-

formazioa, eta propietate horietan oinarritutako aurrerapen zientifiko eta teknologiko
asko garatzeko bidea ireki dezake.  Oraingoz, burutazio teorikoak besterik ez dira bat-
zuk; beste batzuk, berriz, laborategiko prototipoak dira dagoeneko. Hala ere, kalita-
tezko lan zientifiko guztiekin gertatu ohi denez, ustekabeko aurkikuntzak eta aplikazioak
ekarriko ditu seguruenik. Maila atomikoan egiten den zientzia-ikerkuntzaren garrant-
zia ohar dezakegu lan horretan.

zientziategia.euskadi.net

2010eko Fisikako Nobel saria
grafenoaren ikerketarentzat



Galderaz josita dago bizitza: batzuk errazak dira, beste batzuk oso zailak. Galderak erant-
zuten saiatzen  da zientzia, eta oso erraz lortzen ditu zenbait erantzun; beste batzuk, al-
diz, oso zailak dira, eta zenbait kasutan ia-ia ezinezkoak. 

Zenbait galdera zientifikoak dira  (behaketaren edo esperimentazioaren bidez erant-
zun daitezke, eta ez dira galdera pertsonalak, orokorrak baizik). Beste zenbait galdera,
ordez, ez dira zientifikoak, ezin baitira behaketen edo esperimentuen bidez aztertu, eta
pertsona bakar baten esperientziaren, ustearen edo sinesmenaren araberakoak dira. 2.1.
taulan ikus ditzakezu galderak sailkatzeko zenbait aukera: 
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1
Galderak

2.1. irudia: Hainbat galdera egin ditzakegu
unibertsoaren gainean.

Badakit galderaren erantzuna

Ez dakit galderaren erantzuna

Zientziak badaki galderaren erantzuna, eta erantzun egin du dagoeneko

Zientziak jakin dezake galderaren erantzuna, baina ez du oraindik erantzuna lortu

Inork ez daki galderaren erantzuna

Inork ezin du jakin galderaren erantzuna

Zientziak ezin dio galderari erantzun

1. Pentsa�ezazu�zer�galdera�egin�unibertsoaren�eta�Lur�planetaren�gainean.
–Idatz�itzazu�zure�galderak,�eta�sailka�itzazu�2.1.�taulan�emandako�irizpidearen�arabera.

2. Zenbait�galdera�dituzu�beheko�taulan.�Azter�itzazu�arretaz,�eta�saia�zaitez�sailkatzen.

Aldera�itzazu�zeure�taldeko�emaitzak�beste�talde�batzuek�lortutakoekin.�

Galdera Galdera mota

Zer adin dauka unibertsoak?

Betiko iraungo al du unibertsoak?

Zertaz dago egina unibertsoa?

Zergatik ez dago zerua argiz beterik gauean?

Ederrak al dira galaxiak?

Gutxiesten al du zientziak erlijioa?

Infinitua al da espazioa?

2.1. taula: Galdera motak.



Esan dugunez, galdera egokiak egitea da jarduera zientifikoaren lehen urratsa. Horixe
gertatu zen, hain zuzen, materiaren gaineko ikerketa-prozesuan: K.a. VI. mendean, Asia
Txikiko filosofoek galdera hau egin zioten beren buruari: “Zertaz dago eginda mun-
dua?”. Lehen erantzunen arabera, material bakar batez osatuta dago guztia; material
hori izendatzeko, arjé berba erabili zuen Miletoko Talesek. 

Bi aukera daude materiaren egitura nolakoa den zehazteko: materia jarraitua eta
homogeneoa da (infinituki zatigarria, beraz) edo materia partikulaz osaturik dago (ho-
rren arabera, ezin genezake materia etengabe zatitu).

Bigarren aukeran zegoen oinarrituta Leuzipo eta Demokrito greziarrek K.a. V. men-
dean formulatu zuten teoria. Haien ustez, materia ezin daiteke infinituki zatitu (hau da,
ez da jarraitua), eta, beraz, nolabaiteko materia zatirik txikiena izango da: atomo izena
eman zioten materia-unitate horri; atomoak hutsean daude, hau da, atomoak existit-
zeko, hutsak ere existitu behar du. Zenbait gorputz, jarraituak direla diruditen arren, par-
tikula diskretuz osaturik daude. Adibidez, hondartzako hareak gorputz jarraitua dirudi
urrunetik, baina, hurbiletik ikusita, harri ñimiño askok osaturik dagoela kontura gaitezke.
Beraz, logikoa da gauza bera pentsatzea itsasoko uraren kasurako, adibidez. Demokri-
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3. Beheko�taulan�ikus�dezakezu�zer�zekiten�zientzialariek�duela�ehun�urte�zenbait�arloren�gainean.�Bete�itzazu
taulako�hutsuneak�eta�esan�ezazu�zer�galderari�erantzun�nahi�zioten.

–Bila�ezazu�informazioa�eta�adieraz�ezazu�zer�dakiten�zientzialariek�gaur�egun�gai�horiexen�gainean.

4. Zein�da,�zure�ustez,�esapiderik�egokiena,�ezagutza�zientifikoaren�ezaugarria�adierazteko:
–Zientzialariek�uste�dute…�

–Zientzialariek�badakite…

–Eskura�dagoen�ebidentziaren�arabera,�hau�esan�dezakete�zientzialariek…

Zer uste zuten 1900ean? Zer dakite gaur egun? Zer galderari erantzun nahi zioten?

Unibertsoan gure galaxia baino ez dago.

Unibertsoa aldaezina da.

Lurraren adina 100 milioi urtekoa da.

Zazpi planeta, horien sateliteak eta 
kometak ditu gure eguzki-sistemak.

2
Atomoaren historia

2.2. irudia: Demokritoren ideia, materiaren
gainean.



tok lau atomo mota proposatu zituen: harrizko atomoak, astunak eta lehorrak; urezko
atomoak, astunak eta hezeak; airezko atomoak, arinak eta hotzak; eta suzko atomoak,
iheskorrak eta beroak. Lau atomo mota horiek konbinatuz sustantzia ezagun guztiak
sortzen direla aldarrikatu zuen. 
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2.3. irudia: Beste metaletatik abiaturik, urrea
lortu nahian aritu ziren alkimistak denbora
luzean, kimikaren oinarriak artean ezarri gabe
baitzeuden. 

1. Daltonen teoria atomikoa

XVIII. mendearen amaiera aldera, kimikari gehienak konbentziturik zeuden materiaren
izaera korpuskularraz, baina inork ezin izan zuen ideia hori bermatu esperimentu kuan-
titatiboen bidez. Hori lortu zuen lehena John Dalton kimikari ingelesa izan zen (1766-
1844). Proposatu zuen materiaren teoria atomikoa puntu hauetan laburbil daiteke:

• Elementuak partikula txiki zatiezin batzuek osatzen dituzte, atomo deritzenek.
• Elementu berberaren atomo guztiak berdinak dira (masa berekoak). Bi elementu

ezberdinak dira beren atomoak ezberdinak direlako.
• Elementuen atomoak zenbakizko proportzio sinpleetan elkartzen dira konposa-

tuaren atomoak eratzeko (gaur egun molekula deritzegu).
Garai hartan, ezagunak ziren prozesu kimikoen gaineko ebidentzia esperimental bat-
zuk –adibidez, masaren kontserbazioaren legea, proportzio konstanteen legea, etab.–
. Daltonen eredua oso arrakastatsua izan zen lehen aipatutako ebidentzia esperimen-
talok egoki azaltzea lortu baitzuen.

Hala ere, XIX. mendearen amaieran eta XX.aren hasieran egindako zenbait esperi-
mentuk zalantzan jarri zuten eredu hori. Esperimentu haiek guztiek  materiaren izaera
elektrikoarekin zerikusia zuten. Atomoak neutroak izan arren, eroale modura jokatzen
zuten zenbait egoeratan; hau da, propietate elektrikoak agertzen zituzten. Hauek eman
ditzakegu adibide gisa:

• Disoluzioen eroankortasun elektrikoa: sukaldeko gatza, uretan disolbatuta, ero-
alea da; eta azukrea, aldiz, ez.

• Igurtzi-bidezko elektrizitatea: egindako esperimentuen emaitzen arabera, karga
positiboak eta negatiboak egon zitezkeela uste zen. 

• Esperimentuak gasekin: baldintza oso berezietan gasak eroale bihurtzen dira, eta
izpi katodikoak deitutakoak ikus daitezke. Izpi horiek analizatutakoan, karga ne-
gatiboa daukatela ondorioztatu zen. 

• Beste zenbait esperimentu: efektu fotoelektrikoa. 
Emaitza horiek ikusita, atomoak sakonago aztertzen jarraitu zuten zientzialariek, eta

auzia konpontzeko bidea gasen konduktibitate elektrikoa ikertzean aurkitu zuten. 

5. Zein�izan�daiteke�ur�kantitaterik�txikiena?��
6. Erantzun�iezaiezu�galderei,�Demokritoren�ideiei�jarraituz:
–Zer�atomo�mota�ditu�landare�batek?

–Zer�gertatuko�da�enbor�lehor�bat�erretzean?

7. Bila�ezazu�informazioa�alkimiaren�gainean.
–Zergatik�uste�zuten�alkimistek�urrea�lor�zezaketela�beste�metalak

berotuta?�

8. Daltonen�teoriaren�zer
puntuk�baliogabetzen�du

Demokritoren�ideia?

9. Daltonen�ereduaren
akatsak�direla-eta,�teoria

zientifikoa�dela�esan

dezakegu?

– Nola�aplikatzen�da

metodo�zientifikoa

Daltonen�teorian?

2.4. irudia: Hainbat fenomeno elektriko beha
ditzakegu naturan. Lotura estua dago
materiaren eta elektrizitatearen artean.



2. Nola zirkulatzen da korronte elektrikoa 
gas batean zehar?

Gasak ez dira eroale onak; hala ere, oso tentsio handia dagoenean –10.000 volt inguru–
, txinparta bat sor daiteke bi elektrodo metalikoren artean. Bi elektrodo metaliko (pun-
tadunak badira, hobeto) hurbiltzen badira, nabarmen ikus daiteke txinparta.

Esperimentua errepikatzen bada, eta hodi baten barruan zer gas sartzen den – pre-
sioa txikia izanik: 0,01 atm, gutxi gorabehera–, korronte elektrikoa dagoela jabetzeaz
gain, argi bereizgarri bat sortzen dela ikus daiteke: gas bakoitzari argiaren kolore bat
dagokio. Fenomeno horretan oinarritzen dira neon-argiak (lanpara mota horietan zer gas
dagoen, kolore jakin bat lortuko dugu). 2.2. taulan daude adierazita zenbait gasek sor-
tutako kolorea: 
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Gasa Argiaren kolorea

hidrogenoa urdin argia

helioa arrosa argia

neona gorri laranja

nitrogenoa hori laranja

merkurio-lurruna urdin-morea

karbono dioxidoa zuria

2.5. irudia: Deskarga-hodiak.

Emaitza horiek guztiek agerian jarri zuten nolabaiteko erlazioa badela materiaren
eta elektrizitatearen artean. 1858an, Plücker fisikari alemaniarra honetaz ohartu zen: ga-
setarako deskarga-hodian presioa behar beste txikitzen bada, gasak argia igortzeari uz-
ten dio, baina beste fenomeno bat azaltzen da: argi-marra bat –fluoreszentzia– agert-
zen da pantailan.  

Garai hartan, fisikariek ez zekiten zertan datzan erradiazio hori; hau da, zer den ka-
todoaren eta anodoaren artean mugitzen dena. Lerro zuzenean bidaiatzen denez, izpi
hitza erabili zuten. Horrela, 1876. urtean, E. Goldstein (1850-1931) fisikari alemaniarrak
izpi katodikoak izena eman zien.

2.6. irudia: Beirazko hodian
hutsa eginda dago, eta korronte
elektrikoa pasatzean marra bat
ikus dezakegu (pantaila
fluoreszente baten gainean).
Mutur positibotik –katodoa–
abiatzen da beti, eta, horregatik,
izpi katodikoak deritze marra
horiei. Hodi barruko gasa zein
eroale metalikoak aldatuta ere,
modu berean errepikatzen da
fenomenoa. 

2.2. taula: Deskarga-hodietako argiak.



Zer dira izpi horiek: argi motaren bat edo oso partikula azkarrez osatutako zerbait? 
Gertaera hori Thomsonek baieztatu zuen, 2.3. irudikoa bezalako hodi batekin lan egi-

nez. Handik aurrera, behin betiko onartu zenez, denak etorri ziren bat honekin: karga
elektriko negatiboa garraiatzen duen partikula-korrontea dira izpi katodikoak.

Izpi katodikoen partikulen karga eta masa aztertu zituen Thomsonek. Emaitzek
baieztatu zutenez, bi magnitudeon arteko erlazioa berdina zen kasu guztietan, hodian
edozein gas egonda ere. Garai hartan ezagutzen zen masarik txikiena hidrogeno ato-
moarena zen, eta izpi katodikoen kasurako egindako analisiei jarraituz, balizko partikula
haien masa ia-ia 2.000 aldiz txikiagoa izan beharko litzateke. 

Partikulok karga negatiboa zuten, eta eroale metalikoetan higitzen zen karga ber-
dina zela ikusi zen. Gainera, lehenago esan dugun bezala, partikula horiek material mota
guztietan agertzen ziren; hau da, materiaren nolabaiteko oinarrizko osagaiak direla
pentsa zitekeen. 

Edison efektua –metalak berotzean sortutako erradiazioa– eta efektu fotoelektri-
koa –metalak argiztatzean sortutako erradiazioa– modu berean azaltzea lortu zuten
zientzialariek. Gero eta datu gehiago pilatu ziren, eta atomo zatiezinaren teoria porrot
egiten hasia zegoen. Orduan, nola dago osatuta atomoa? 
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10. Zer�aldaketa�nagusi�ekarri�zizkion�atomoaren�ideiari�Thomsonen�eta
haren�garaiko�zientzialarien�ikerkuntza-lanak?

–Prozedura�zientifikoari�jarraitzen�ziotela�uste�al�duzu?�Zergatik?

2.7. irudia: Thomsonen eredu
atomikoa.

3. Thomsonen eredua

Emaitza esperimentalak ikusita, J.J. Thomsonek eredu hau proposatu zuen atomoa azalt-
zeko: atomoa positiboki eta uniformeki kargaturiko esfera da, eta elektroiak haren ba-
rrualdean itsatsita daude, angurri baten haziak balira bezala –2.7. irudia–.



4. Rutherford-en eredua

Substantzia erradioaktiboak aztertzean, hiru erradiazio nagusi nabaritu zituzten zient-
zialariek: alfa, �beta eta �gamma izendatu zituzten. Taulan ditugu haien ezaugarri na-
gusiak:
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2.3. taula: Partikula erradioaktiboak.

Partikula
Masa erlatiboa
(protoiarenarekin
alderatuta)

Karga
Abiadura (materian
barneratzeko
ahalmena)

� 4 + 2 Handia

�
Ia-ia zero (protoiarena 
baino 2.000 aldiz 
txikiagoa)

- 1 Oso handia

� 0 Kargarik ez Oso handia

Erradiazio horiek ikusita, elektroiaz gainera, atomoaren osagai izan zitezkeen bes-
telako partikulak existitzen zirela pentsatzen hasi zen.

Atomoaren egitura ikertzeko eman zen hurrengo urratsa fisikaren historiako oina-
rrizko esperimentuetako bat da. Rutherfordek egin zuen, eta � partikulak erabili zituen,
urrezko xafla oso mehe baten kontra jaurtiz. Emaitzak ustekabekoak izan ziren, eta eredu
atomiko berri baten bidea ireki zuten. Esperimentua hauxe izan zen: 

11. J.J.�Thomsonen�ereduaren�bitartez,�honako�gertaera�esperimental
hauek�azaltzea�lortu�zuten�garaiko�zientzialariek:

–ioien�formazioa,�elektroiak�irabaziz�edo�galduz.

–korronte�elektrikoaren�eroankortasuna.

–elektrizitate�estatikoaren�fenomenoak.�

Azaldu�gertaera�horietako�bat.

12. Thomsonen�ereduaren�akatsak.
Erradioaktibitatea�aurkitzearekin�batera�agerian�gelditu�ziren

aurreko�ereduaren�akatsak.�Bila�ezazu�informazioa

erradioaktibitatearen�gainean,�eta�egin�ezazu�txosten�txiki�bat�gai

horren�ezaugarri�nagusiak�adierazteko. Gutxienez,�galdera�hauei

erantzuteko�informazioa�bildu�behar�duzu:

–Zertan�datza�erradioaktibitatea?�(partikula�erradioaktiboak,

elementu�erradioaktibo�nagusiak)�

–Zer�zientzialari�nagusik�hartu�zuten�parte�fenomenoaren

ikerkuntzan?�(izenak,�urteak)�

–Zer�ondorio�ditu�fenomenoak�atomoaren�egitura�azaltzeko,�hau�da,

zer�eragin�izan�zuen�Thomsonen�eredu�atomikoan?



Rutherfordek, harrituta, hau idatzi zuen: “Bizitzan gertatu zaidan gauzarik harriga-
rriena izan da: imajina ezazu hamabost hazbeteko jaurtigaia botatzen duzula zetazko pa-
per baten kontra, eta atzera egiten duela; hau da, zure kontra errebotatzen duela…”

Emaitzak aztertutakoan, atomorako eredu berri bat iradoki zuen Rutherfordek: eredu
planetarioa. Hau imajinatu zuen: atomoak nukleo bat dauka, eta haren  inguruan biraka
dabiltza elektroiak; atomoaren karga positiboa eta ia-ia masa osoa nukleoan biltzen dira
(2.9. irudia). Esan daiteke, beraz, Rutherfordek atomoaren nukleoa aurkitu zuela.  

Rutherforden ereduaren akatsak

Rutherfordek bazekien bere ereduak bi akats nagusi zituela. Alde batetik, eredu hori bere
horretan zuzena balitz, atomoa ezegonkorra litzateke: elektroia, bira egiten hasten
bada, nukleorantz hurbildu, eta, azkenik, haren kontra jo eta deuseztatuko da. 

Beste alde batetik, Rutherforden ereduak ezin zituen azaldu elementu kimikoen es-
pektro ez-jarraituak. Ikus dezagun zer diren espektroak.
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2.8. irudia:
Rutherforden
esperimentua.

13. Jo�ezazu�web-orrialde�honetara�(http://www.mhhe.com/physsci/
chemistry/essentialchemistry/flash/ruther14.swf)�eta�egin�ezazu

Rutherforden�esperimentuaren�simulazioa.�

–Azter�itzazu�esperimentuaren�emaitzak.

–Zer�gertatuko�zen�esperimentuan�Thomsonen�eredua�zuzena�izan

balitz?

2.9. irudia: Rutherforden eredu atomikoa.

Alfa partikulen
iturria

Atzera errebotutako 
partikulak

Desbiderapen gutxiko
edo gabeko partikulak

Pantaila 
detektagaillua

Urrezko 
xafla 

mehea
Argi 

inpaktuak



Argia –argi zuria– objektu metaliko baten kontra bideratzen dugunean, ortzadarreko
kolore guztiak ikus daitezke. Horra zer den argiaren espektroa –argia osatzen duten ko-
lore guztien multzoa, alegia–. Kolore sorta hori modu jarraituan azaltzen da, etenik gabe,
moretik gorriraino. Aldiz, elementu kimiko batek igorritako argia –gogoratu neon-argien
gainean esandakoa– aztertzen badugu, ez dugu kolore sorta jarraitua ikusiko –ikus ezazu
2.10. irudia–. Sakabanaturiko marra sorta bat dagokio elementu bakoitzari.

Adibide bat jar dezakegu aurrekoa ulertzeko. Txilibitu bat jotzen baduzu –denbora
guztian modu berean–, sortuko duzun soinua etengabe entzungo dugu jotzen ari zaren
bitartean; aldiz, eskuetatik erori eta txilibituak zoruaren kontra jotzen badu, jotzean baino
ez dugu soinua entzungo. Imajina ezazu txilibitua eskaileretatik behera erori eta hain-
bat mailatan jotzen duela. Kasu horretan, maila bakoitzaren gainean jotzean sortutako
soinua entzungo genuke: soinu sorta ez-jarraitua entzungo genuke. Antzera gertatzen
da argiaren espektroarekin: jarraituak edo ez-jarraituak izan daitezke espektroak. 

5. Bohr-en eredu atomikoa eta uhin-mekanika kuantikoaren
teoria

Neils Bohr-ek eman zuen aurreko oztopoak gainditzeko konponbidea, baina hidrogeno
atomoaren kasuan soilik lortu zuen azalpen egokia eredu horrek.

Bohren ereduaren akatsak gainditzeko, hainbat zientzialarik egindako ekarpenak
bildu ziren, eta atomoaren gaineko teoria berriaren oinarriak jarri zituzten. Teoria hori
1924-1928 bitartean sortu zen, eta mekanika kuantiko-ondulatorioa (uhin-mekanika
kuantikoa) deritzo. Azalduko ez baditugu ere, hauek dira teoria horren zutabe nagusiak: 

• Plancken hipotesia: energia kuantizaturik dago.
• De Broglieren hipotesia: materiaren izaera bikoitza (uhin-korpuskulu bikoiztasuna).
• Heisenberg-en printzipioa: ziurgabetasun-printzipioa.
Teoria hori bitxia eta harrigarria dela pentsatu arren, hau esan behar da, argi eta

garbi: gauzak ez dira berdinak, eta objektuek ez dute berdin jokatzen, mundu makros-
kopikoan eta mikroskopikoan.

Hainbat eta hainbat gertaera azaldu ditzakegu teoria kuantikoari esker, eta aplika-
zio praktiko askoren oinarriak ezartzeko baliagarria izan da. 
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2.10. irudia: Espektroak. Argi
ikusgaia bere koloreetan
deskonposatzean, argi sorta
jarraitua ikusten da. Elementu
kimikoek, aldiz, espektro 
ez-jarraituak sortzen dituzte.

2.11. irudia: Bohr-en eredua. Eskailera
bateko mailak balira bezala, zenbait
orbita jakinetan ari dira elektroiak
nukleoaren inguruan. Eskaileran, oina
ezin da edonon bermatu; atomoan,
elektroia ezin da edonon egon.
Geldikorrak deitzen dira orbita horiek,
eta, orbita horietan daudela, elektroiek
ez dute energiarik igortzen. Atomoa
egonkorra izatea ahalbidetzen du
ezaugarri horrek.

2.12. irudia: Automobil bateko matrikula balitz
bezala, bere ezaugarriak adierazten dituen
zenbakien sorta bat –zenbaki kuantikoak–
dauka elektroi bakoitzak.
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3
Teoria atomikoaren ondorioak

Materiaren oinarrizko osagaiak zein diren eta nola egituratzen diren adierazten du te-
oria atomikoak; hori dela-eta, ezagutzaren arlo gehienetan da aplikazio handikoa. 

Orain, teoria atomikoarekin loturiko hiru gai jorratuko ditugu: hasteko, Lurraren adina
zehazteko metodoa –prozesu erradioaktiboetan oinarrituta– ikusiko dugu; jarraian,
unibertsoaren adina kalkulatzeko prozedura –espektroen gaineko ikerkuntzarekin lotuta–
deskribatuko dugu; eta, bukatzeko, atomoaren historian izandako zorigaiztoko gertaera
bat aztertuko dugu, hau da, Bigarren Mundu Gerran erabilitako bonba atomikoa lortzeko
hainbat zientzialarik egindako lana: Manhattan Proiektua, alegia. 

1. Erradioaktibitatea eta Lurraren adina

Gaur egun, badakigu 4.500 milioi urte inguru dituela Lurrak, baina, nola heldu dira zient-
zialariak zenbaki horretara? 

Esan dugunez, nukleoa eta kanpoko elektroiak –karga negatibokoak– bereizten di-
tugu atomoan. Nukleoan, protoiak –karga positibokoak– eta neutroiak –kargarik ga-
bekoak– daude. Protoien eta elektroien kopurua berdina da atomo guztietan –materia
neutroa dela kontuan hartuta–, baina protoien eta neutroien kopuruak ez dira beti ber-
dinak, eta hortxe dago prozesu erradiaktiboen jatorria. Protoi kopuruari zenbaki atomi-
koa (Z) deritzo; eta protoi kopuruaren eta neutroi kopuruaren baturari, zenbaki masikoa
(A). Elementu kimikoak X

A

Z moduan adierazten dira; adibidez, Fe
56

30 idaztean, burdina
atomoak –Fe da burdinaren ikurra– 26 protoi (Z), 26 elektroi eta 30 neutroi (A=56 de-
nez, 26 protoi eta 30 neutroi izango dira) dituela esan nahi dugu. 

Elementu baten ezaugarri nagusia zenbaki atomikoa (Z) da; zenbaki masikoa, or-
dea, aldakorra izan daiteke; hau da, protoi kopuru bati neutroi kopuru bat baino gehiago
egokitzea gerta daiteke. Kasu horretan, elementu kimiko batek isotopoak dituela esango
dugu; hau da, protoi kopuru bereko baina neutroi kopuru bera ez duten aldaerak. Hi-
drogenoa dugu adibide egokia esandakoa azaltzeko: 

Izena Ikurra Protoi kopurua Elektroi kopurua Neutroi kopurua

Hidrogenoa H1
1 1 1 0

Deuterioa H2
1 1 1 1

Tritioa H3
1 1 1 2

2.4. taula: Hidrogenoaren isotopoak.
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Hiru isotopoek propietate kimiko berak dituzte, eta prozesu nuklearretan soilik 
dituzte aldeak. Deuterioa oso ezaguna da D2O formulako konposatua eratzen duelako
–erreaktore nuklearretan erabiltzen da; ur astuna deitzen zaio, eta H2O formulako ur
arruntaren antzekoa da–; halaber, guztiz ezaguna da karbono-14 izenekoa –karbono
12aren isotopoa–, objektu zaharren eta fosilen adina zehazteko balio du eta.

Zientzialariek frogatu dutenez, nukleorik egonkorrenetan, 1,2-tik beherakoa da neu-
troi kopurua/ protoi kopurua erlazioa; aldiz, proportzioa 1,6-tik gorakoa denean, ez dago
nukleo egonkorrik. Beraz, nukleoa ez egonkorra bada, nolabaiteko deskonposizio-pro-
zesua gertatuko da. Desintegrazio nuklearrak dira prozesu horiek, eta prozesu erradio-
aktiboak direla esaten da –Marie Curiek proposatu zuen izena, erradio (Ra) elementu
kimikoaren portaera ikertzean aurkitu baitzuen lehendabiziko aldiz–.

Naturalak edo artifizialak izan daitezke aldaketa horiek; naturalak direnean, hiru kasu
bereizten dira: 

2.13. irudia: Oxigenoaren isotopoak (O-16 eta O-17).

Prozesua Ikurra Ezaugarriak

� partikulak igortzea �; He4
2

Heliozko nukleoak dira: 2 protoi eta 2 neutroi
dituzte. Karga +2 da, eta masa 4 (unitate
atomikoetan).

� partikulak igortzea �; e0
-1

Elektroiak dira: masa ia-ia zero da (protoiarena 
edo neutroiarena baino 2.000 aldiz txikiagoa); 
eta karga, -1.

� izpiak igortzea �
Energia handiko uhin elektromagnetikoak dira 
(ez dute masarik, ezta kargarik ere).

2.5. taula: Prozesu erradiaktibo naturalak.



Erraz uler daitekeenez, nukleo ezegonkorra duen atomo bat desintegratzean, beste
atomo bat lortuko da; adibide gisa, prozesu hauek idatz ditzakegu:

- U 238
92 → Th 234

90 + He 4
2 (uranioa desintegratzean, � partikula bat igorriz, torioa lort-

zen da)
- Bi 210

83 → Po 210
84 + e 0

-1 (bismutoa desintegratzean, � partikula bat igorriz, polonioa
lortzen da)

Ikus daitekeenez, elementu berriak lortzen dira prozesu erradioaktiboetan.
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2.14. irudia: Igorpen
erradiaktiboen portaera,
eremu elektriko batean. 

2.15. irudia: Am-95 elementuaren desintegrazioa, alfa partikula bat igorriz.

14. Idatz�ezazu�2.15.�irudiari
dagokion�ekuazio

kimikoa.�Baiezta�ezazu

hasierako�eta�bukaerako

protoi�eta�neutroi

kopuruak�berdinak

direla.

15. Alkimisten�ametsa
betetzen�dute�prozesu

erradiaktiboek,�eta

antzinako�teoria

atomikoak

baliogabetzen�dituzte.

Uranioaren eta bismutoaren prozesu erradiaktiboak naturalak dira; lau segida na-
gusi aurki ditzakegu naturan:

Segida Uranioarena Aktinioarena Torioarena Neptunioarena

Abiapuntua U 238
92 Ac 235

89 Th 232
90 Np 237

93

Helmuga Pb 208
82 Pb 208

82 Pb 208
82 Bi 209

83

2.6. taula: Prozesu erradiaktiboak naturan (segidak).



Uranioaren segidan, adibidez, elementu horretatik hasita, hainbat desintegrazio ger-
tatzen dira –�, �, eta � partikulak igorriz– eta, bukaeran, beruna izango dugu. 

Prozesu erradiaktiboak artifizialak ere izan daitezke. Horrela eragindako lehe-
nengo erreakzio nuklearra Ernest Rutherfordek egin zuen, 1919an. Nitrogeno atomoak
bonbardatu zituen, � partikulak erabiliz, eta protoiak lortu zituen; gainera, oxigeno ato-
moak sortu ziren esperimentuan. Honela idatz dezakegu prozesuaren ekuazio kimikoa:
N14

7 + He4
2 → O17

8 + H1
1 + energia

Ikusten denez, beste elementu bat lortu zuen. Rutherfordek fisikaritzat hartzen zuen
bere burua, eta ustekabe handia izan zuen handik gutxira, 1920an hain zuzen, Kimikako
Nobel saria eman ziotenean. Dirudienez, zera esan zuen: “Ezagutu ditudan transmuta-
zio (transformazio) guztietatik, nirea izan da harrigarriena, fisikari izatetik kimikari iza-
tera pasatu bainaiz”. 

Jakina denez, denbora pasatu ahala gutxitu egiten da substantzia erradioaktiboen
ahalmena, eta ahalmena galtzeko prozesu horren abiadura oso ondo ezagutzen dute
zientzialariek. Hori dela eta, nahiko erraza da jakitea zein den substantzia erradioaktibo
baten adina, une batean daukan erradiazio-ahalmena ikusita. 

Horrelako metodoak urte askoko zehaztapenak egiteko erabili dira. Adibidez, ar-
keologian, karbono-14 bidezko metodoa erabiltzen da, eta Lurraren adina zehazteko
ere erabili da –kasu horretan, uranioaren bidez–. 

Prozesu erradioaktiboak oso ondo aztertuta daude, eta jakin dezakegu zenbat nu-
kleo desintegratuko diren denbora jakin batean. Semide sintegrazio-periodoa da mag-
nitude erabiliena, eta material baten erdia desintegratzeko zenbat denbora behar den
adierazten du; adibidez, material erradiaktibo baten 100 atomo baditugu eta semide-
sintegrazio-periodoa 60 minutu bada, 50 atomo geldituko dira denbora hori pasatu eta
gero, eta gainerako atomoak –50, kasu horretan– desintegratuta egongo dira, beste ele-
mentu batzuk eratuta. Beste 60 minutu igarotzen badira, gelditzen den kantitatearen er-
dia desintegratuko da –hau da, 25 atomo–, eta beste 25 geldituko dira. Beheko taulan
ikus ditzakegu erabili dugun adibideari dagozkion datuak:  
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16. 2.6.�taulan�ikus
daitekeenez,�beruna�da

lehenengo�hiru

segidetako�azken

emaitza,�eta�horri�esker

erabiliko�dugu�metodo

erradiaktiboa,�geroago

ikusiko�dugun�bezala,

Lurraren�adina

zehazteko.

–Zer�esan�dezakezu

berunezko�atomoaren

egonkortasunaz?�

2.16. irudia: Ernest Rutherford.

Denbora (min) Atomo kopurua

0 100

60 50

120 25

180 12,5

240 6,25

300 3,125

2.17. irudia: Prozesu erradiaktiboen abiadura.2.7. taula: Prozesu erradiaktibo baten semidesintegrazio-periodoa eta
abiadura.



Semidesintegrazio-periodoaren balioak oso aldakorrak dira; 2.8. taulan ikus ditza-
kegu elementurik ohikoenak.

Beraz, material bat, uranio purutik hasita, duela 4.500 milioi urte eratu izan balitz, ura-
nioaren erdia baino ez luke gaur, eta beruna litzateke gainerakoa. Litekeena da, beraz, ha-
rri baten adina zehaztea, harriaren lagin txiki batean dauden isotopoen kantitate erlatiboak
neurtuz. Teknika horren bidez analizatutako Lurreko hainbat lekutako arrokak aztertuz, 4.500
milioi urteko datua lortzen da, eta horixe da, zientzialarien iritziz, Lurraren adina.

Kalkulua oso erraza da: uranio-238 desintegratzean berun-206 lortzen da; hau da,
hasieran 238 g uranio bagenu eta guztiz desintegratuko balitz, 206 g berun izango ge-
nuke amaieran –gainerakoa, prozesu erradioaktiboetan igorritako partikulak izango li-
rateke–. 
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2.8. taula: Zenbait elementuren
semidesintegrazio-periodoaren balioa.

Elementua Batez besteko bizitza

Uranio-238 4.500 milioi urte

Plutonio-239 24.131 urte

Karbono-14 5.730 urte

Erradio-226 1.600 urte

Zesio-137 30 urte

Estrontzio-90 28 urte

Kripton-85 10,7 urte

Denbora Masa (g)
(milioi urte) Uranioa Beruna

0 238 0

4.500

9.000

13.500

18.000

2.9. taula: Uranioaren desintegrazioa.

17. Bete�ezazu�2.9.�taula�(uranioaren
desintegrazio-prozesua,�beruna

lortzeko)

–Egin�ezazu�datuen�adierazpen

grafikoa.�

–Zer�denbora�beharko�da�uranioaren

%�90�desagertzeko?

–Noiz�bukatuko�da�uranioa�guztiz?��

Hainbat zientzialarik hartu zuten parte ikerkuntza horretan; Willard Libby, Arthur Hol-
mes, Harrison Brown eta Clair Patterson dira ospetsuenak. Azkenik, 1953an, Clair Pat-
tersonek lortu zuen 4.550  milioi urteko datua –errorea ±70 urte da–, eta gaur egun ere
onartuta dago. 

Gauza bera egin daiteke aztarna arkeologikoen eta izaki bizidunen adina zehazteko.
Kasu horretan karbono-14 isotopo erradioaktiboa erabiltzen da kalkuluak egiteko. Wi-
llard Libbyk asmatu zuen metodoa, eta, horrela, hezurren eta beste zenbait arrasto or-
ganikoren adinak aztertzeko baliabidea izan zuten zientzialariek.

2.18. irudia: C 14-ren desintegrazioa.



2. Atomoaren egitura aztertzen hasi, eta unibertsoraino heldu 

Denok entzun dugu inoiz urrunetik datorren eta guregana hurbiltzen den anbulantzia bat.
Konturatu bazara, aldakorra da anbulantziak jotzen duen soinua. Guregana hurbiltzen
ari dela, gero eta akutuago nabaritzen dugu; urruntzen ari dela, aldiz, gero eta grabe-
ago sumatzen dugu. Soinua uhina delako gertatzen da hori guztia, eta uhin guztiek Dop-
pler efektua jasaten dutelako. Zertan datza Doppler efektua? 

Soinuan –uhinean– igorlearen eta hartzailearen arteko mugimendu erlatiboak zer
ondorio dituen  aztertzen ditu aipaturiko efektuak –uhinaren uhin-luzera edo maiztasuna
aldatzen du elkarrekiko mugimenduak–. Imajina ezazu zinta mugikor baten aurrean zau-
dela, eta, zugandik 20 metrora dagoen lagun bat botilak jartzen ari dela zinta gainean,
zuregana hel daitezen. Laguna zuregana hurbiltzen bada –hau da, botilak zugandik gero
eta hurbilago kokatzen baditu zinta gainean–, gero eta botila gehiago helduko zaizkizu
denbora berean; hots, maiztasuna handitu egingo da. Laguna urrunduko balitz, guztiz
kontrakoa gertatuko litzateke: botilak zugandik gero eta urrunago jarriko lituzke zintan,
eta gero eta denbora gehiago beharko lukete zure ondora heltzeko. 

Argia uhina denez, Doppler efektua ikus dezakegu haren portaeran ere. Argiaren ka-
suan, kolorearekin lotuta dago maiztasuna. Zeruko gorputzek igorritako argiak analizatu
zituzten zientzialariek (astronomoek, zehazkiago), eta denborarekin batera maiztasunak
gero eta txikiagoak zirela ikusi; hau da, espektroak gorrirantz aldatzen –desplazatzen–
ari zirela frogatu zuten. Doppler efektua aplikatzen badugu, zeruko gorputz guztiak gu-
gandik urruntzen ari dela ondoriozta dezakegu. 
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18. “Piltdown-eko�gizona”�eta�“Izara�Santua”�eztabaida�handia�sortu�duten
bi�gai�dira.�Bila�ezazu�haien�gaineko�informazioa�eta�esan�ezazu�zer

modutan�lortu�duten�zientzialariek�hondar�horien�datazioa�egitea.

2.19. irudia: Doppler efektua.

Libbyren ideia –erradiokarbonoaren bidezko datazioa– oso bikaina izan zen, eta No-
bel saria jaso zuen lan horrengatik 1960an.



Beraz, baldin eta atzo baino elkarrekiko urrunago badago den-dena gaur, hurbilago
egongo zen atzo, eta logikari jarraituz gero, denboran atzera egiten badugu, den-dena
batuta egongo zen uneren batean. Grafiko baten bidez adieraz dezakegu hobeto ulert-
zeko.

Hortaz, unibertso osoko osagai guztiak elkarrekin, oso lekune txiki batean, egongo
ziren hasiera-hasieran, eta elkarrekiko urruntzen hasiko ziren handik aurrera. Leherketa
batean gertatzen denaren antzekoa imajina dezakegu egoera hori. Hain zuzen ere, ho-
rri deritzote Big Bang zientzialariek. Leherketa hitza erabiltzen badugu ere, existitzen zen
guztiaren urruntze-mugimendu batez ari gara. Funtsean, berdinak dira hasiera hartako
osagaiak eta gaur egungoak, baina logikoa denez, eboluzionatu egin dute, eta gorputz
konplexuagoak, handiagoak eta bitxiagoak eratu dituzte. Lurra, adibidez, duela 4.500
milioi urte eratu zen, eta unibertsoa, aldiz, duela 15.000 milioi urte. Beraz, Big Bang adie-
razpena entzuten dugunean, zientziak azalpen logikoa eta funtsezkoa daukala pentsatu
behar dugu.
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2.20. irudia: Big Bang.

19. Egin�ezazu�Big�Bang�delakoaren�simulazioa�puxika�baten�bidez.�
–Har�ezazu�puxika�bat�eta�marka�itzazu�hiru�puntu�puxikaren

gainean.�Neur�ezazu�hiru�puntuen�arteko�distantzia.

–Jarrai�ezazu�puxika�puzten�eta�neur�ezazu�berriz�ere�puntuen

arteko�distantzia.

–Errepika�ezazu�prozesua�bi�edo�hiru�alditan�eta�jaso�itzazu

emaitzak�taula�batean.�

–Zer�ondorio�atera�dezakezu?�

20. Entzun�itzazu�arretaz
irakaslearen�edo

taldekide�baten

azalpenak�(dokumentu

osagarria).�Idatz�itzazu

beharrezko�oharrak�eta

erantzun�iezaiozu

irakasleak�emandako

galdera-sortari.�

3. Manhattan proiektua

1939ko irailean, Bigarren Mundu gerraren
hasieran, Amerikako Estatu Batuek nazio
neutrala zirela deklaratu zuten. Alemania-
tik –artean, erregimen naziaren pean ze-
goen– ihes egindako hainbat zientzialari
heldu ziren Estatu Batuetara. Zientzialari
horietako batzuek Einstein konbentzitu zu-
ten Roosevelt presidenteari idazteko, eta
Alemaniak bonba atomikoa lortzeko arris-
kuaz ohartarazteko; horren ondorioz, arma
nuklearrak fabrikatuko ziren. 

2.21. irudia: Nagasakiko bonba atomikoaren ondorioz
sortutako onddo formako lainoa 18.000 metroko
garaierara iritsi zen 1945eko abuztuaren 9ko
goizean.

t

X

Y
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4
Erradiazioaren erabilera arrunta: zenbatekoa da zure 
erradiazio-dosia?

Edonor dago erradiazio ionizagarriaren eraginpean. Jatorri naturala eta artifiziala dauzka
erradiazio horrek. Norberaren dosia zehaztasunez kalkulatzeko, bizilekua eta bizimodua
hartu behar dira kontuan.  

Jatorri naturaleko iturriak

Izpi kosmikoak. Kanpoaldeko espaziotik datozen energia handiko erradiazioak dira
izpi kosmikoak. Orduko 500.000 izpi kosmiko inguru igarotzen dira batez beste pert-
sona batean zehar. Atmosferak babesten gaitu izpi horien eraginetik; beraz, zenbat eta
leku altuagoan bizi edo hegazkinez bidaiatzen baduzu, hainbat eta dosi handiagoa ja-
soko duzu. Beheko taulan ditugu erradiazio kosmikoaren dosiak: 

2.22. irudia: Izpi kosmikoak. Lehertu egiten
duten izarrak omen dira izpi kosmikoen iturri.

Urteroko batez besteko dosia, itsas mailan 0.30 mSv

Dosi gehigarria, itsas mailatik gorako 100 metroko 0.010 mSv

Altuera handiko bidaia, hegazkinez (orduko) 0.004 mSv

Altuera txikiko bidaia, hegazkinez (orduko) 0.003 mSv

Aireko erradiazioa. Gas erradiaktiboa da radona. Arroketan, lurzoruan eta erai-
kuntzako materialetan dauden uranioaren eta torioaren desintegrazio-prozesuetan
sortzen da. Espazio zabaletan alde egiten du, baina leku itxietan –etxeetan eta bule-
goetan, kasu–, nabarmen handitu daiteke haren kontzentrazioa. Arnasa hartzean, bi-
riketara heltzen da; bertan, desintegratu egiten da alfa partikulak –eragin handikoak–
igorriz. Gutxi gorabehera, 30.000 atomo desintegratzen dira zure birikietan orduko.
Bizilekuaren araberakoa da dosia, baina 1,0 mSv/urte  eman dezakegu batez beste
gisa. 

Gamma izpiak. Lurzoruan eta arroketan zenbait elementu erradiaktibo aurkitzen
dira. Besteak beste, uranioaren, torioaren eta potasioaren isotopoak daude. Gamma iz-
piak igortzen dituzte elementu horiek guztiek desintegratutakoan.  Batez beste, 200 mi-
lioi gamma izpi inguru igarotzen dira orduko pertsona batean zehar. Emandako balio-
rako, denboraren % 10 etxetik kanpo ematen duzula hartu da erreferentzia gisa; batez
beste, 0,3 mSv/urte har dezakegu.

Edarien eta jakien erradiazioa. Jatean eta edatean ere jasotzen dugu erradiazioa,
batez ere K-40 isotopo erradiaktiboaren bidez. Norberaren dosia dietaren araberakoa
da. Gutxi gorabehera, 15 milioi atomo potasio-40 desintegratzen dira gure gorputzaren
barrualdean orduko. Egindako kalkuluen arabera, urteroko 0,25 mSv har dezakegu ba-
tez besteko baliotzat.  



Jatorri artifizialeko iturriak

Tratamendu medikuen erradiazioak. X izpiak, eskanerrak eta beste zenbait tratamendu
mediku direla eta, erradiazioaren dosia handitu egiten da. Beheko taulan ikus dezakezu
zer dosi dagokion jarduera horietako bakoitzari: 
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Froga diagnostikoa Batez besteko ohiko dosia / mSv

X izpiak bularrean 0,02

X izpiak bizkarrezurrean 1,00

X izpiak pelbisean 0,70

X izpiak buruan 0,20

Bariodun ahia 7,20

(TAC) eskanerra buruan 2,00

(TAC) eskanerra gorputzean 9,00

X izpiak hortz-haginetan 0,005

Medikuntza nuklearra (eskanerra egin
aurretik emandako substantzia erradiaktiboa) 1,50

Erradioterapia 40.000

Zentral nuklearren erradiazioa. Bi modutan gehi dezakete zentral nuklearren hon-
dakinek pertsona baten urteroko erradiazio-dosia: batetik, zuzen-zuzen jasotako erradia-
zioa dugu, eta, bestetik, erradiazio horrek jakietan, airean, lurzoruan eta uretan eragindako
kutsadura hartu behar dugu kontuan. Europako mendebaldeko zenbait herri garatu erre-
ferentzia modura hartuta 0,002 mSv-ko emaitza eman dezakegu. Hala ere, zenbat eta hur-
bilago bizi zentral nuklear batetik, hainbat eta handiagoa da jasotako erradiazioa. 

Batez beste, datu hauek har ditzakegu kalkuluak egiteko (zentral nuklearretatik hur-
bil): 

• Erradiazio zuzena: 0,136
• Ur kutsatuetako arrainak eta itsaskiak jatea: 0,038
• Aire kutsatuaren eragina jakietan: 0,0279

2.23. irudia: Zentral nuklearrak:
hozte-dorreak.



Bete ezazu beheko taula, zure erradiazio-dosiaren gutxi gorabeherako balioa kal-
kulatzeko:
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Galderak

1.�Zenbatekoa�da�zure�urteko�dosia,�mili�Servetan�(mSv)?

2.�Zergatik�deritzogu�“gutxi�gorabeherako�balioa”�eta�ez�“balio�segurua”?

3.�Ehunekotan�emanda,�zure�dosiaren�zenbatekoa�da�“jatorri�artifizialekoa”?

4.�Zein�da�jatorri�artifizialeko�iturri�nagusia,�zure�urteko�dosian?

5.�Zein�da�jatorri�naturaleko�iturri�nagusia,�zure�urteko�dosian?

6.�Duela�urte�gutxi�batzuk,�2,6�mSv-tik�2,7�mSv-ra�handitu�dute�Britainia�Handian�batez�besteko�urteroko

dosiaren�gutxi�gorabeherako�balioa.�Zer�iturri�izan�daiteke�aldaketa�horren�eragile�nagusia?�

7.�200�milioi�gamma�izpi�igarotzen�dira�pertsona�baten�gorputzean�zehar�orduko,�eta�30.000�atomo�inguru

desintegratzen�dira�denbora-tarte�berean�gure�biriketan.�Zein�gertaera�da�garrantzitsuagoa?��

8.�Deskriba�ezazu�laburki�zer�lan�eta�zer�bizimodu�izan�dezakeen�pertsona�batek,�baldin�eta�zuk�baino�askoz

dosi�handiagoa�jasotzen�badu.�Imajina�ezazu�haren�lanbidea,�non�bizi�den,�zer�jaten�duen,�zer-nolako�bidaiak

egiten�dituen�eta�zer�maiztasunez�hartzen�duen�tratamendu�medikurik.�

Iturria Kantitatea (mSv/urte)

Jatorri naturaleko iturriak

Izpi kosmikoak 

Aireko erradiazioa

Gamma izpiak

Jakien eta edarien erradiazioa

Jatorri artifizialeko iturriak

Tratamendu medikuak

Zentral nuklearrak

2.10. taula: Erradiazio-dosiak.

21.Mahai-ingurua.
Energia�atomikoa�dela-eta,�mahai-inguru�bat�antolatuko�dute�herriko�kultura-etxean.�Pertsonaia�hauek

gonbidatuko�dituzte:�ekologista-talde�bateko�kidea,�unibertsitateko�fisika-irakaslea,�erradiologoa�eta

Gobernuko�Energia�Saileko�kidea.

Jarduera�antolatzeko,�informazio-triptiko�laburra�egitea�eskatu�dizute.�Edonork�ulertzeko�moduko�testua

garatu�behar�duzu�denetariko�jendea�joan�baitaiteke�hitzaldira.�Jendearen�arreta�bereganatu�behar�duzu,

gaia�oso�interesgarria�dela�pentsa�dezaten�eta�hitzaldira�joan�daitezen.�Agian,�marrazki�txiki�bat�ere�sar

dezakezu.�

Mahai-ingurua�bukatuta,�hau�da,�hizlari�bakoitzak�bere�aurkezpena�egin�eta�gero,�galderak�egiteko�txanda

irekiko�duzu.�Pentsa�ezazu�zer�galdetuko�diozun�hizlarietako�bakoitzari.
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