zientzi gai orokorrak

UNTZIGINTZAREN
HISTORIA (1)

Nabigazioaren historian, hiru aro
daitezke nagusiki. Lehen aroa, iparrorratzik gabeko nabi~ a z i o ad u p . Bigarrena, iparrorratzanagusi bereiz

ren laguntzaz egindakoa.Eta hirugarrena, motorezko propultsioaren hadez egindakoa.

Lehen itsasuntzietatik XVIII.
mendeko goletetaraino e&ura eta
armaduratan aIdaketa handiak badaude ere. denboran zehar oso nekez
vta hakan gertatu dira orohar lehen
hi aroetan.

Mendeak igare ahala itsasuntzia
scndoagoa, erosoagoa eta azkarragoa
t~ilakatuzen. Haina iparrotzaren bic i oricntatxen
~ ~
hasi ziren arte, nabiKiitzea ekintza guztiz ausqrta zen.
I ii:irrosratzaren aroan ere, behar zen
iiiisürdiurik itsaso xabalean us handitan zchas ihiltzeko. Hala crc, orient ;ig;iilu:i izateak segilrtasun-rnaila
rf:irt7,en zion hidaikiri.
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Hirugarren aroa da (motorezko
propultsioaz haliatulakoa) inola ere
garrantzitsucna. X I X . rnendearen hasicraz gero, nabigazioa erabat eraldatu da. Sena ibaian lurrin-rnakinaz
harnitutako Iehen unt7.i haietatik
tsansatlantiko indartu eta hikainnk
itsasoratu urte ehun urte besterik cz
ziren igaro, eta tarte horrctan gauzri
ugari aldatu zen; kaskoaren egitura,
nahigatzeko teknika, propultsioa
etab.

Nabigazioa erabat esraztu da X X .
rnendean eta horrek hein batcan
gizadiaren bizimdua atdatu egin du.
Garraioa asko merkea~otu,bixkortu

eta segurtatu da mendc honekan, merkatal harremanen mcsedetan. Mun-

duan hi gesrate nagusi ere izan dira
mende hrinetan ordea. Lehlcn gerratean batipat lehorreko komunikazioak eta aboigintza aurreratu basisen ese, bigarrenean nahigazioak bultzada handia hartu zuen. Ozeanotan
berebiziko horrokak gcrtatu ziren
itsasuntzi indartsu eta sofistikatuen

asko hazi zituen, eta urpekuntzi atomi koen ondoti k , azaleko iintzietnra
igaro zen .
Caur egun aurrerapenei esker,
itsasoan zehar nnbigntsea ez da garai
hatean bezain iirriskutsua, noski.
Haina griiirko cgocrara iristcko, norbaitck asmatu Rchar izan tituen
asrnunak, Iernak, belak etab.

artean.

Cerra arnaitu zenean, gerrauntzietako radarra eta makina elektronikoak merkatal untzietan erabiltzen
hasi ziren. Hiroshima eta Xagasaki
deuseztatzeko erabili zuten energia
nuklearrak ere, urpekuntzi iparrameriketar bati eragingo zion hamar urtc
geroago. Propultsio nuklearsak untzien ahalmcna, autonomia eta abiadura

Rcrar, nahigazioaren garapcnasi
hasierktko gainhegirada nrin h:iu
cman onrlciren, h:ic q a i t ~ ~ r t aan t e i nako iehen untzien berri ematen. Ez
dakigu zuhaitt-enborraritxalupa-forma eman ziona zeia izan zen; Euskal
tierrian erabiltzen amen zituzten
erromatarren garaian, 'orduko geograro eeta historialariek diatenez. Ez
dakigu arrauna zeinek asmatu zuen:

Senrkerib errere asiriarraren g~rraunizia.Ri arraun-ilada diiu eta goiko
zuhian plerragiionak daude, (700 K.a.1,

nahiz eta asrnakuntza gurpilarena
hezain garrantzitsurt izan. Ez dakigu
lema zeinek asmatu zuen. Ezta masta
haten bela xabajduta haize-indarraz
lehendahizi zein haliatu zen ere.

rez heteta oholei lotzen zizkien
Iokarriz. Untzi hauck karga astunak
gasraia xitzaketen. Untzi, ola, portu
eta abar ondo babest~iakzituzten legeen hidez, K-a. 2 000 urteko Elamumbi-ren arautegiak garhi erakusten

Dena dela, Rihliak dioenez Noe-ren untziari esker salbatu zen gizad ia eta harrez gero Mesopotamian

duenez.

i7,andako beste untzi batzuren betri
gehiago badago. Eufratcs eta Tigris
ihaietan, gufa izcneka untzia zuten.
Otzare handi baten forma zuen, eta
gaur egun ere erahiltzen dute untzi-mota hau; arrantzarako bati pat.

Geroztik aurkitu izan diren eskultura hatzusen asabera gainera,
nsiriarrek bazuten flota indartsu
Kristo baino zortzirehunen bat urte
Ichenago. Asiriarrek eta bahailoniarrek, ez zuten lehengarik beren
untziak erabiltzeko. Horregatik joan
r.iren beren armadak Arrnenia edo
:?siara: zura itsasoraino ekartze:irren. Yiniveh eta Babylonia-n untziolak zituzten, eta itsasuntzietan
~iilotureniziar edo egyptoarrak ipintzen zituzten busu.

Era desherdinetako untziak egizituzten ordea. Untzi-mota hat,
hirihila zen; bi arraun handiz horriitua; bsanka eta popa berdinekoa,
liidaiaren norantza berehala aldat LC ko modukoa. Reste untzi-mota bat,
qcsrarakoa zen. Rrakaren azpian
~iri-Tormako muturra zuen. Popa
Iirbrriz, kurbatua xuen tropak zeuden
:itEiiraino. K ~ r g e ngarraiaorako, ha~ i i t c nhcste untzi hat. Kaldearrek ihiz
r L i , i Iiirruz t:gitcn ruten, baina asiti.irrck ohol ctn zahagiz. Zaha~iakaitrn

Baina Kaldear eta asiriarren ondoren, feniziarrak izan ziren itsasoaren jabe. Feniziarrak, itsasgizon eta
merkatari ziren batez ere. Horregatik, berak joan ohi ziren itsasoan
zehar bezeroen bila. Itsasuntziak oso
gogozkoak zituzten. Izan ere beste
inork, baino deri'agbak egite'n zi tuzten: biribilduak, saihetsalde altukoak, k a r ~ ahandiak garriatzeko m d u koak. Kaskoa Libanoko zedroz egina
zen eta gila brankan gora luzatzeo
zen zaildihuru-formako irudi batez
errernatatuz.
R i eratako untziak zituzten:
galeoiak eta galerak. Galeoia astuna
eta handia zen. Galera besriz arin eta
hitkorragoa. Galeoiak, liho egytiarrezko hela karratu handiak zituen.
Calierak ordea, helaz gainera bi iladatan lerroka~utako arraunak zituen.
Galerak arinagoak zirenez, apropsak
geratu zitzaizkien ihaitan gora eta
sakonera txik iko itsasertzetan nahigatzeko.

Feniziarrak bestetik, iaioak ziren
matematika- e t a geornetri arazotan.
Astronomian oinarrituta nahigatzen
bazekiten. Retaiei xor zaie hain zuzen
HorCz Naguciko izarrei begiratuta
itsasoan orienta tzeko artea. I laiek
irakatsi zieten teknika hau Mediterranio itcasinguruko gainontzeko
hersiei. Mareen gorabeherak ere ongi
ezagutzen zituzten. f

