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Hizkia naiz, hizki,
eta hiru hanka gainean

ibiltzen baneki, ibiliko nintzateke
emeki-emeki. Zer ote?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: M letra.  

Asmakizunaren jatorria: ‘Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).
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Planeta
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begira
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Zorionak, Luken
jauna! Atzo 5 urte

bete zenituen

dagoeneko. Puf!

Izugarri ari gara

gozatzen bizitza

zure ondoan, eta

hala jarraitzea gura

dugu. Maite zaitugu.

Berriz elkarrekin

egon arte ondo bizi.

Besarkada eta

muxu handi bat

amona, izeko,

amama, aitite eta

gainontzeko

guztien partetik.

Zorionak, Gaia! 4 urte beteko dituzu,
eta desiatzen gaude zurekin ospatzeko!!

Eskerrik asko zure alaitasun eta

goxotasunagatik. Muxu handi bat etxeko

guztion partez.

Zorionak, Enara! Lehen
hamarkada bete duzu! Segi

orain arte bezain alai eta

jator! Musu handi bat

etxeko guztien partetik.

Asko maite zaitugu!

Urtarrilaren 31n Mikel Orellanaren urtebetetzea izaten da. Igandea izan zen, eta guk
astelehenean ospatu genuen gelan. Mikel arront kontent zegoen. Marrazkia egin genion, eta

akitzean eman. Aunitz urtez, Mikel!!!!! Pottoka gela.

Marik urtebete.
Musukoen artean

hazi zara, eta zure

irribarrea,

denontzat opari!

Zorionak!

Zorionak, Peio, aste honetan beteko dituzu 9 urte.
Eta zorionak, Libe, urtarrilean 7 urte beteta. Musu
handi bat familiako guztion partez.

ZORiON AGURRAK
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Marten barrena

PLANETA

GORRIA?

Halaxe deitu ohi zaio Marteri: pla-
neta gorria. Baina zergatik du Mar-
tek kolore gorriska eder hori? Ha-
ren gainezalean burdin oxidoa de-
lako nagusi, eta horrek ematen
diolako itxura hori. Egia da burdina
oxidatu ahal izateko oxigenoa be-
har dela, eta Marten ez dagoela
oxigenorik. Berriki ikertzaile talde
batek Science Report aldizkarian
argitara eman duenez, pirita ize-
neko minerala disolbatzeak eragi-
ten du hori. Haren mikropartikulek 
—burdinez eta azufrez daude osa-
tuak— sortzen dituzte oxido eta
sulfatoen prezipitazioak, eta ho-
rregatik da gorria planeta.

1.

Joan den uztailean hiru
misio espazial abiatu
ziren Lurretik Martera.
Zazpi hilabeteko bidaia
luzearen ostean,
otsailean dira iristekoak.
Planeta gorria hobeto
ezagutu nahi dute, eta,
besteak beste, bizirik
baden edo izan ote den
jakin. Baina zer dakigu
orain arte Marteri buruz?
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Jainko erromatar baten izena da Marte; gerraren jainkoa zen
haientzat. Egin kontu Lurrak ez beste planeta guztiek Erromako
eta Greziako jainko mitologikoen izenak dituztela. Marte lauga-
rren planeta da eguzki sisteman, eta ez da teleskopio oso au-
rreratu eta indartsurik behar hura ikusteko. Erromatarrek, bere
kolore gorriskarengatik, odolarekin identifikatzen zuten Marte,
eta horregatik jarri zioten gerraren jainkoaren izena. 

24,6
ordu

Egun batek
zenbat irauten
duen Marten

4
urtaro

Lurrean bezala,
Marten ere udaberria,

uda, udazkena eta
negua daude

2
ilargi

Bi ilargi ditu 
Martek inguruan:
Fobos eta Deimos

3.

BADAGO
BIZIRIK
MARTEN?

55
milio kilometro

Lurretik Martera
dagoen distantzia,

hurbilen
dagoenean

Fobos

Deimos

4.

Eguzki sisteman lurreratu lite-
keen toki gutxienetako bat da
Marte, eta ezagutzen diren mun-
duetan Lurraren antzekoena,
nahiz eta baldintzak ezberdinak
diren. Fernando Jauregi Iruñeko
Planetarioko astrofisikariak joan
den astean BERRIAn esan zuen:
«Eguzki sisteman norabait joatea
planteatu nahiko bagenu, segu-
ruenik, hara baizik ezinen genuke
egin. Han ezin gara bizi, baina, jan-
tzi espazialekin eta teknologiare-
kin, badirudi egingarria dela». Izan
ere, Lurrean bezala, urtaroak dau-
de Marten; poloak daude Marten;
bolkanak daude; kanoiak daude
inoiz ibaiak egon ziren tokian, eta
klima propioa du.

LURRAREN
ANTZEKOA?

MUNDUARI ADI                      MARTE

IZEN ERROMATARRA2

Espazioaren benetako ikerketa abiatu
baino lehen, pentsatzen zen egon zi-
tekeela bizia Marten, baina orain arte
egindako espedizio eta ikerketek ez
dute halakorik demostratu. Gaur
egungo baldintzetan, ez dago bizirik
eta bizitzerik Marten. Lurra idorra da,
eta oxidantea, eta Eguzkitik izpi 
ultramore gehiegi jasotzen ditu. Hala
ere, jakin da ozeano handi bat izan
zuela duela milioika urte, eta 2018an
ur gazidun laku bat deskubritu zu-
ten hego poloko izotzaren azpian.
Ikerlariek jakin nahi dutena zera
da, ea bizirik egon izan den pla-
neta gorrian, edo etorkizunean
egon ote litekeen, hango baldin-
tzak aldatuta. 

687
egun

Marteko urte batek
zenbat egun 

izango lituzkeen
Lurrean
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Arabiar Emirerri Batuen Hope zunda. EMIRATES MARS MISSION

NA
SA

MARTETARRAK.

Marte beti egon da
astronomoen jo puntuan. XIX.
mendearen amaieran eta XX.
mendearen hasieran, Marte
planeta aurreratu gisa hartu
zen. Teleskopioarekin eginda-
ko zehaztapen handiko lehen
bistaratzean, lerro beltz ba-
tzuk ikusten ziren. Ondoriozta-
tu zuten zibilizazio aurrerakoi
batek kanalak sortu zituela ura
planetaren poloetatik ekuado-
rrera eramateko. Horregatik,
misterio eta elezahar ugari
sortu ziren zibilizazio horren
inguruan. Hango ustezko biz-
tanleei martetardeitu zieten,
eta martetarren inbasioaz 
hitz egiten hasi ziren.

GIPUZKOAKO TEKNOLOGIA MAR-

TEN.Otsailaren 18an Marten lur
hartzekoa den Perseverance
astromobila egiteko erabili
den teknologiaren puska bat
Elgoibarren (Gipuzkoa) sortua
da. Hain zuzen ere, AVS Ad-
ded Value Systems enpre-
sak diseinatu, probatu
eta sortu ditu esplora-
zio espazialeko ibilgai-
luaren zazpi zatietatik bi.

BITXIKERIAK

MARS 2020. Otsailaren 18an 
lurreratzeko asmotan bidali du
NASAk Perseverance rover edo
astromobila Martera. Mars 2020
misioa da, eta planetaren ezau-
garriak hobeki ezagutzeko baliatu
nahi dute robota: besteak beste,
bizirik baden edo inoiz izan den
jakin nahian. Horregatik, iragane-
ko bizi mikrobianoaren arrastoa
izan dezaketen arrokak bilatuko
ditu.
HOPE. Arabiar Emirerri Batuen
Hope zundak Marteri buruzko
informazio klimatologikoa bildu-
ko du. Herrialde arabiar
batek planeta arteko

misio bat abiatu duen lehenbizi-
ko aldia da. Hope misioak atmos-
feraren dinamikak aztertzea du
helburu, urte martetar bateko 
(ia bi urte lurtar) klimaren argaz-
kia osatuz.
TIANWEN-1. Ez dago informazio
askorik Txinak martxan duen mi-
sioaren inguruan, baina asmo
handikoa da, hiruretan osoena.
Izan ere, herrialde horrek ez du
Marten misiorik egin orain arte,
eta Tianwen-1 misioan dena era-
manen dute planeta gorrira: orbi-

tadorea, plataforma eta
roverra. Aurretik ez da
halakorik egin.

5.

Lurretik ger-
tuen dagoen
planeta izan-
da, askok dio-
te Lurrarekin
antzik handie-
na duen plane-

ta dela Marte. Baina Fernando Jaure-
gi astrofisikariak azaldu duenez, pla-
netologiaren ikuspegitik begiratuz
gero, Venusek antz handiagoa du Lu-
rrarekin Martek baino: «Arazoa da,
Marten ez bezala, Venusen atmosfe-
ra trinkoa dela, eta, ondorioz, baita
presioa ere. Tenperatura 500 gradu-
ra irits daiteke. Han bizitzea ezinez-
koa da: labe batean egotea bezala li-
tzateke. Are gehiago: euria egiten
duenean, ez da ura erortzen, baizik
eta azido sulfurikoa. Beraz, bizirik
irautea ezinezkoa da».

VENUS,
ANTZEKOAGOA

6.
ABIAN DAUDEN ESPEDIZIOAK

-46
gradu

Marteko batez
besteko tenperatura
da. Gutxinekoa: -87
Gehienekoa: 20

Perseverance astromobila. NASA
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DENBORA-PASAK

1.
Ezkutuko

irudia.

Zenbaki bakoitza
dagokion kolorez
margotuz gero,

Martera bidaiatzeko
beharrezko garraioa

agertuko zaizu.
Animatzen al
zara zer den
asmatzera?

Horia1 Laranja2 Grisa3 Urdina4 Berdea5 Gorria6 Urdin iluna7

Puzzlea. Planetak ikasteko
puzzle bat osatzen ari da Irati,
baina pieza bat galdu zaio.

Lagunduko diozu zein den
aukeratzen?

A B C

D E F

2.
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Erantzunak: 1-Espaziontzia.

‘Espazioaren
esplorazioaren
historia’ 
Espazioaren konkistaren historia eguzki

erlojutik Marte zapaldu arte. Lehen gizakiek ere begira-
tzen zieten izarrei. Geroago, izarretan urtaroen hurrenke-
ra irakur zitekeela ohartu ziren. Zientziak ezagutza ekarri
zuen. Gizakiaren eta zeruaren abentura handia ipuin an-
tzera kontatua dokumental zoragarri batean!

Stéphanie Lesu eta Jess Pauwels 
Argitaletxea: Ttarttalo

‘Martetarrak datoz’ 
Pantxok, Josezerrek eta Tebanek herriko bi
emakumeri martetarren bisita izango dute-
la esaten entzun diete. 8 urteko edozein
umek dakien bezala, horrek esan nahi du in-
baditu egingo dituztela. Herria eta mundua
salbatzeko, lagunarteko ongietorria presta-
tzea erabaki dute, estralurtarrak lasaitzeko.

Ximena Maier eta Aitor Arana
Argitaletxea: Ibaizabal

‘Galaxien umea’ 
Izarren hautsaz egina da zure gor-
putza. Ametsetan ari diren galaxien
umea zara zu… Bizirik egotearen
lilura, misterioa eta poza ospatzen
dituen liburu ilustratua. Galaxien
umea atari poetiko bat da bizitza-

ko galdera handien aurrean, jakin-minez beteriko gogo
gazteak eta zaharrak piztuko dituena.

Blate Nuko eta Charlotte Ager
Argitaletxea: Ttarttalo

‘Izarrak eta planetak’ 
Nola jaiotzen dira izarrak? Zer eguraldi
egingo ote du Jupiter planeta erral-
doian? Liburu honen bidez, Lurrari bu-
ruzko informazioa eta eguzkiari, izarrei
eta Ilargiari buruzkoa jaso eta gehiago

ikasiko dute haurrek, baita argazki eder eta marrazki jos-
tagarriak ikusi ere.

Mack
Argitaletxea: Ttarttalo

AZOKA

3. 
Sinonimoen bila.
Poltsa
bakoitzean hitz
bat dauka Jurgi
astronautak. Esanahi
bereko poltsak
binaka jartzea da
zure lana.

1 astronauta A planeta

B bidaia

C azterketa

D kosmonauta

E izartegi

2 espazio

3 izarbel

4 ikerketa

5 espedizio
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JOLASA

Kanpaitxoa

J
okalarietako batek begiak 
zabalik izango ditu, eta gainera-

ko guztiek, berriz, zapi batekin 
estalita. Begiak estalita dauzkaten
lagunek ikusteko aukera duen jokala-
ria harrapatu beharko dute, eta 

hark kanpaitxo bat izango du esku
artean noiznahi soinua ateratzeko.
Jokalarietako batek begiak zabalik
dituena harrapatzea lortzen duene-
an, bera izango da begiak zabalik
dituena.  

DATUAK

Kontinentea: Europa
(Frantzia). 
Adina: 6 -10 urte artean.
Lantzen dituen
alderdiak: Motrizitatea
eta arreta.
Iturria: Munduko jolasak
(Txatxilipurdi).
Webgunea:
www.txatxilipurdi.com


