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Aintzinako gizakiek, gau izartsuari begira,
jainkoez beteriko eremua ikusten zuten. Jainkoak
izan behar zuten ezinbestean, izarren artean mugitu
egiten zirelako nahi zuten eran. Eta jainko horien
artean bazegoen bat odolaren kolorea zeukana.
Horrek jainko boteretsua izan behar zuen. Sume-
riarrek “Nergal” izendatu zuten, bere emaztearekin
batera “beheko munduak” gidatzen zituen jainkoa.
Grekoek, aldiz, “Ares” izena eman zioten, eta
gudaren jaainkotzat jo zuten.

Martek gizadia liluratu du garaien hasieratik.
Eguzki-sistemako laugarren planeta auzokide isil
eta misteriotsua da. Baina oraindik ere, Marteren
inguruko ezagutza inoiz baino haundiagoa denean,
ezer gutxi dakigu Marteren benetako izaeraz.

Auzokideak topatzeko ametsa

XIX. mendean Schiaparelli astronomo italiarrak
bere teleskopioaren bitartez egindako aurkikunt-
zaren berri eman zuen. Behaketa gauetan zehar
Marten kanalak zirela ikusi zuen. Baina aferari
publizitate gehien eman zion laguna Percival
Lowell estatubatuarra izan zen. Enpresa gizona
eta astronomia zaletua, Arizonan behatoki bat
eraiki zuen italiarrak egindako behaketei jarraipena
emateko asmoz. Urte askoren zehar kanal hauek
zibilizazio martetar batek eginak zirela defendatu
zuen sutsuki.

Badirudi italieratik ingelesera egindako itzulpen
kaxkarra dagoela nahastearen abiapuntuan. Izan
ere, Schiaparelli-k “canali” hitza erabili zuen bere
aurkikuntza deskribatzeko orduan. Baina ingeles
hizkuntzak bi termino ezberdin erabiltzen ditu:
channels hitza edozein kanal edo ubide izendat-
zeko erabiltzen da, baina canals terminoa gizakiak
egindako kanalei dagokie, hau da, artifizialtasun
ñabardura duen terminoa da.

Pasa den mendeko 60ko hamarkadan bidali
ziren lehen zunda espazialek Marteren inguruko
ezagutza asko handitu zuten. Orduan frogatu zen
Lowell-en kanalak pertzepzio ilusio bat baino ez
zirela. Baina pertzepzioak berak beste sorpresa
gordetzen zigun oraindik ere.

Aurpegi bat guri begira

XX. mendeko 60ko hamarkadan Amerikako
Estatu Batuek bidalitako Mariner misioek gertutik
ateratako lehen irudiak bidali zituzten. Marte
basamortu erraldoia zela erakutsi zuten irudiek.
Baina 1975ean bidalitako Viking misioek ateratako
argazki berrien artean oso itxura arraroa zuen
irudia zegoen. Zenbat aldiz ikusi izan dugu irudi
hori? “Marteko aurpegia” izenez ospetsu bilakatu
zen irudiak esfinge baten itxura hartzen zuen. Are
gehiago, “aurpegi” horretatik gertu hainbat estruk-
tura bitxik misteriotasuna handitzen zuen. Pirami-
deen antzeko estrukturak ikusi zituen hainbatek
aurpegiaren inguruotan.

Marte
itxaropen

gorria

Gure auzokiderik
gertuenean bizia

topatzea aspaldiko
ametsa da. Orain

Marten zein Lurrean
bertan martetarren

bila ari dira
zientzialariak.
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Marteko Cydonia eskualdean lortutako irudiak
polemika ugari sortu zuen urte luzeetan zehar,
1998an Mars Global Surveyor zundak eskualde
horretako argazki berriak bidali zituen arte. Erre-
soluzio handiagoaz ateratako argazki berriek ez
zuten aurpegiaren arrastorik erakusten. Erosioak
bere lana egin du urteetan zehar, aurpegiaren
itxura sortarazten zuten elementuak desagerraraziz.
Gaur egun ia ikerlari guztiak ados daude: aurpe-
giaren kontua pertzepzio joku erraldoia izan zen,
argi eta itzalen artean sotutako ilusioa. Badaude
batzuk, ordea, oraindik ere mantentzen dutenak
NASAk nahita manipulatutako argazkiak direla
eta Cydonian estruktura artifizialak izan badirela.

Gaur egun ia segurutzat jo daiteke Marten ez
dagoela bizi forma konplexurik. Baina planeta
gorrian bizi arrastoak topatzeko itxaropenak zutik
dirau. Pista berrien bila ari dira zientzialariak. Eta
horietako pista bat, bitxia bada ere, lurrean bertan
topatu izan da.

Nanobakterioak edonon

ALH84001. Hain izen xelebreko arroka puskak
mundu osoko hedabideen arreta bereganatu zuen
1996ko abuztuan. NASAko zientzialariek fosil
ñimiñoak topatu zituzten Martetik orain dela mila
milioika urte eratorritako meteorito batean. An-
tartidan aurkituta, meteoritoak oso tamaina txikiko
bakterioen arrastoak gordetzen zituen bere baitan.

Hain garrantzi
h a n d i k o

a u r -

kikuntzak zientzialarien arteko polemika piztu
zuen berehala. Aurkitutakoak bizia arrastoak ez
zirela uste zutenen argudio nagusienetako bat
tamainari zegokion. Meteoritoan topatutako
ustezko fosilek 20 eta 100 nanometro arteko
tamaina dute, eta hain tamaina txikiko bizidunik
ezinezkoa da zientzialari horien ustez.

Beste hainbat zientzialarik, ordea, kontrakoa
uste dute, eta haien jarrera sustatzeko asmoz
ahalik eta bizidun txikienen bila abiatu ziren.
Queensland-go Unibertsitateko zientzialari aus-
traliarrek, esaterako, 10 eta 125 nanometro
arteko tamaina zuten mikrobioak topatu zituzten
1998an.

Aditu gehienen ustez, Marten gaur egun dau-
den baldintza klimatikoak ezinezko bilakatuko
lukete bizia agertu eta mantendu izana. Baina
bizia posible bilakatuko luketen baldintzen pa-
rametroak zeintzuk diren finkatzerakoan, gauzak
nahikotxo aldatu dira azken urteotan. Izan ere,
extremofiloen inguruko ezagutza asko handitu
da azkenaldiotan.

Extremofiloak izaki bereziak dira. Oso baldin-
tza gogorretan bizi diren bakterio eta birusak
dira. Teorian bizirik mantentzeko beroegi edo
hotzegi diren lekuak, izugarrizko presioak jasan
behar dituzten eremuak… bizia ia edonon topatu
dute zientzialariek. Orain dela urte gutxirarte
zientzia ortodoxoenarentzat ezinezkoak izango
liratekeen bizidunak barra barra topatu eta ikertu
izan dira. Espainiako hegoaldean, Huelvako Rio
Tinto ibaiaren inguruetan buru belarri ari dira
bizi forma hauek hobeto ulertzeko asmoz. Ibai
horrek daraman uraren osaketa guztiz pozointsua
izanda ere zientzialariek 1300 bizi forma inguru
topatu dute. Urte luzez bizi extralurtarra Lurretik
harantza bilatu badugu ere, litekeena da erant-
zunak askoz gertuago izatea. Lurrean bertan.
Gure etxeko atarian.

Garai bateko "aurpegi" famatua orain

Martek betidanik l i luratu du gizadia


