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Prehistoriqko hezur zqhorren qdino

ljr'o*

ízan zela.

Nola jakin daiteke, hogei mila urte direla? Artikulu
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Lehen
-'-igrt. urratsak"
urtean, izpi* kosmikoak aurkitu ziren' lzpi hauk*
¡zarretotik datozen izpiak dira, eta izugarrizko energia
jriá. en"rg¡u hau hain haundia izanik' ondorio bereziak
ba'
ulrn ¡"f,"itituztela pentsatu zen'.G.ero, esperientzia
kreatzen
np'trtroiak
kosmikoek
üuek frogatu* zuten, izpi
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Atmosferan, 13 kilometro inguruko alturan, karbonozko atomoak sortzen dira, eta, handik laster, atmosferan
dagoen oxigenoarekin konbinatzen dira, anhidrido kar'
boñ¡koa (Cor) sortuz. Anhidrido karbonikoa, airea baino
astunagoa iianik, beherantz doa; eta astiro astiro CO,
irradiatzaitea, CO, establearekin nahasten da'
Anhidrido karbonikoa lurrera jaisten denean, landareek bereganatu egiten dute anhidrido hori. Gero, animalietara paéatzen da' hauek landareok jaten dituztenean;
eta gerbago, bai landareetatik eta bai animalietatik' gitonaiengana ailegatzen da. Gizonak, azkenez, bere arnasan atmosferara bidaltzen' du berriro.

ttuia.ulo hartan orain duela hogei mila urte bizi

zaharren edadea neurtzeko
hon"ün. irehistoriako hezur
jakin
erazten saiatuko naiz'
rlto¿o"

EO,

Karbono 14 delakoaren zikloa

ge'
Santimaminako kobara joaten direnak, harriturik
dituzentzuten
azalpenak
gidariaren
,o¡ienn dira, hango
ll.*n. Aho zabalik gelditzen dira, hark esaten dienean'

Zer ondorio ateratzen da hemendik Ziklo hau amaitzen denean, beste berri bat hasten da; eta honela, azt"nu"n, ek¡libr¡o bat lortzen* da. Frogatu* denez, ekilibrio honetan bizidun guztiek karbono irradiatzailearen

zituztela atmosferan.

práportz¡o berdina dute. Beste era batera esplikatuz'.kar[ono b¡ak, irradiatzailea eta establea, erregularki nahasturik agertzen dira.
Hau honela da, biziduna bizi den artean; zeren'* or'
duan, bereganatzen eta galtzen dituen karbonoak ekili'
brioan baitáude. Baina zei gertatzen da, bizidun hori hil'
tzen denean? Orduan ez du karbonorik bereganatzen' eta

duen karbono irradiatzailea galduz doa astiro astiro;

karbono establea, aldiz,* berdin kontserbatzen da' Beraz'

karbono irradiatzailearen portzentua gutituz doa'
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Hezur zaharren edadea ezagutzeko metodoa
Lehen ondorio hau ezagutu eta gero, neutroien efektuak aztertzen saiatu ziren. Horretarako' neutroi eta atmosferaren artean gertatzen zen erlazioa estudiatu zuten
iabórator¡oan. Era lionetan, karbono irradiatzailea forma'
tzen zela ikusi zuten'

Urrats* hau eman ondoren, jarraikg errazonamendua
egin zuten: Laboratorioan gertatzen dena, atmosferan ere
¡áráilg;ttttzen dateke.o Hurrengo esperientzia batzuek
egiaztu egin zuten suposamendu hau'
Goazen orain aurrera, eta ikus dezagun, karbono irra'
diatzaife honekin (karbono 14 delakoarekin) zer iazotzen*
den.
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Orain arte esan dugunarekin, erraz ulertuko dugu me'
todoa.Bizidunahiltzendenetik,karbonoirradiatzailearen
portzentua gutituz doa. Portzentu hori neurtzen badugu'
noiz h¡l denlakin ahal izanen dugu' Nola neurtzen da portzentua? lrrádiazioak neurturik. Honetarako tresna apropo.u[ ¿itugú: irradiazio zenbatzaileak'
Metodo honek, 50.000 urte ingururarte, erresultadu
onak ematen ditu. Hortik gora, beste metodo batzuk
behar dira, metodo honen fideltasuna galdu egiten baita'
J. R. ETXEBARRIA
die. dautse, dlote

daude, dagoz
dezagun, daigun

Tronsportes "ANAITASUNA"
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kooperatlba euskalduna, gaurko egunak eska?en duen modukoa'

-J¡¿sps¡tsosoak nahiz paketeak, pen¡nsula guztirako.
-Karga Herriko komertzio eta industr¡aren zerb¡tzuan.
-EuslatTRANSPORTE ARAZOAN LAN EGITEN DUTEN KAMIOIDUNEh
.-Egin ditzagun enpresa haundiagoak; geure interesak 2aintzeko eta irabaziak gehitzeko.
el¡n duquna, elkartuta eg¡ngb dugu.
;
-Bákarrik
ga¡tz guzt¡en sustraia, nor bere aldetik ibiltzea da.
-Gure ditzágun geure indarrak.
-Etkartuzaitez eruÁfRSU NA " trasporte el kargoan.
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