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ZEINEN ONURAKO
"MAULA"?
Fosilen munduan rnaulak eta maula-asmoah ugaritxo
izan dira. Galduta ko katen mailaren ospea bereganatu
nahian bat baino gehiago izan da tximino-hezurrak erabili
dituen rasi-paleontologilaria. Hargatih, askotan izan dira
kuarentenan jarriah fosil eta aurkikuntza pafeontologiko
asko cta asko. Halere, azken bolada honetan talantzaren
itzalak fosil ziurren edo ederrenetako bat uhitu #u, Archaeotey x narrazti-hegaztiañena a legia. Sir Fred Hoyle astrofisihari britsniar ezagunak, zeinaren teoria eta ideia
b i h i batruk maiz attoratu bait ditvzte sientzilariak, Arehaeopteryn-a maula galanta dela esan du.

Fred iioyle-ren ideia harrigarrien artean bi
?fpatzekotari, bizia lurrean 50r'rU ez dela izarrarttko espazioan balzik eta gure eguzkiah
garai batean biki bat zuela, beranduago iehertu egin zena planetak emanez. alpatuko
genituzke

Bere hezurdura lumen-hatzez estalita
egon izan er balitz, Archaeopteryx-adinosaurio zeulosaurio txikitzat joa izan ratekeen eta
ez hegazti prlmltlbotrat fosilaren kohapen
ebo!ut13oarenYako (urna-hatz horiek funtsezhoah dira Sir Fred Hoyle-k ruzendutako

talde batek L Spetner robotikan adituaz eta
R Watkins eta C h Wickramasinghe astrolisl.
kariez osatutahoa. otsailean argitaratutako
Brrlish Journal of Photography delahoaren
aiean lumak Karl Haberlrn XlX mendeko fosrlbtltzaileah egin zitueia iradotritzen du Harbe
lin-eh oralngo hegazti baten lumah hartuz cta
jatorrizkw ganga imitatuz rorturiko zimentu
'ierrian presionatuz lortu zrtzakeen lurna.ha.
tzak Zimentuzko ohantrea. benetako dtnosaurio kikien hezurrak zitweñi gangarekrn nahastuko zuen arretatsukl ondoren Rara iumadun d i n o ~ u r i oberrla

Hoyle eta taldearen adremzpen brtxl cta
fantasiotsu honi errar lepora dakirkioke
hainbat arazo pisutkoak Lehena. fiarbefin-ek
anbotoho damaren artikeria gutxiener behar
izan zuela horren beste detaiic rainYeko eta
era egokian taxutzeho maula ehun urt? baino
gehiagotan guztiz fidagarritzat JOa izateko
Bestalde, Archaeopteryx.arcn fcisii bat
baino gehiago eragutren da, a7kr'nckoak
1950 eko hamarhadan bildutakoak tchcna
maula balitz, hauek ere izango beharko lukete eta honeh urtctako maula-sare ikaragañri
zabal eta handla eshatuko lukc 5inisgaitza
dena alegia Archaeopteryx-a mende barean
rehar aztertu duten pal3ntoiogiiaricntzat losila guztiz fldagarrla da lialerc eta bttirako
iurnen inguruan leudekeen zalantzak uxatreho azterketa berrlak egin beharho dira mikrosonden bidel, malerialaren lraera herbiki

ezagutzeiho
Modu honetan hatren autenlizitatea sendotua ateraho bada ere, haltea egina daga,
zalantzaren orbana gainean izango bait dute
betlrako Zelnen onuraho izango da ba

Archaeopteryx-a herrl anglosaniolarretan
eboluzlontsrnoaren aurka 'borroka garratz eta
Iu2ean dlharduten kreazlozaleenizat oso iekuko deserosoa da €boiuzioaren atdeho ho-

Hoyle-ren taldean bestalde, eta gainera
guztlz adterazgarria da. paleonto~ogilartrikez
dago. robotihariah ela astrofistkariak dlra
Zientzlaren adar batean muturrean. gailurrean, egoteak, (astrofislkan hasu honctan)
ez du t M n nahi beste batez (paieontoiogiaz)
iritzla ernateko egohia egi ten duenik pcrtsona Oainera, zergatih ez dute bere aurhlkuntza Hature pta Scrence bezalako aldizkari

rrelako f r q a sendo bat kolohan jarri ahaf Izatea lzugarrizho garalpena rzango Iitzatehe talde
fi~osoflko-ldeolcgiho atzerahol
eta
intrantsigente horientsal. Duela rnende bateho borrohen antzekoen aurrean e2 egotea
espero dezagun.

ospetsuetan argrtaratu7 Batch slni5tu nahi
izanga iuhe Brrtrsh Journal of Photography
auheratu egin dutela teknika fotograflhoen
arken aurrerakuntzak erablii dituztelako bere
tritria euskarrltzeko..
BakolYah berearl eutsi eB besteenarl
utzi

