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1769 Jane Marcet idazlea jaio 
zen; Conversations liburu os-
petsuen bidez dibulgazio 
zientifikoan aintzindaria izan 
zen. Liburu horietan gai des-
berdinak landu zituen, hala 
nola kimika, botanika, fisika 
edo mekanika.

1920 Isaac Asimov jaio zen, 
dibulgazio zientifikoko eta 
zientzia-fikziozko lan asko 
idatzi zituen biokimikako 
irakaslea.

1923 Marianne Simmel jaio 
zen,  Gorputz-adar fantasma-
ren sentsazioari buruzko lan 
garrantzitsuak egin zituen 
psikologoa. 

1 8 8 5 W i l l i a m W. G ra n t e k 
lehenengo apendizitis ebakun-
tza arrakastatsua egin zuen 
Estatu Batuetan.

1906 Kathleen Kenyon jaio zen, 
Jerikon historiako giza kokagu-
nerik zaharrena aurkitu zuen 
arkeologoa. Kokagune horretan 
etengabe bizi izan zen jendea.

2013 3Dn inprimatutako 
objektuen lehen museoa 
inauguratu zuten Txinan.

2014 Googlek malkoetan 
glukosa-maila neurtzeko gai 
diren lentillak garatu zituen.

2015 Dukeko Unibertsitateko 
ikertzaileek uzkurtzeko gai zen 
lehenengo giza gihar artifiziala 
sortu zuten.

2005 Huygens espazio-zunda 
T i t a n e n l u r r e r a t u z e n , 
Saturnoren satelite nagusian.

1944 Jill Tarter astrofisikaria 
jaio zen. Adimen estralurtar 
motaren batek noizbait igor 
ditzakeen seinaleak bilatzeko 
erabiltzen den SETI proiektua-
ren sortzaileetako bat da.

1956 Susan Solomon jaio zen, 
ozono-geruzaren zuloaren 
kausa klorofluorokarburoak 
(CFC) zirela adierazi zuen 
kimikari atmosferikoa.

2017 Europako 32 herrialde-
tako 45 zerbitzu geologikok 
(Espainiakoak barne) GeoERA 
partzuergoa sustatu zuten 
zorupeko baliabideen erabile-
ra jasangarria babesteko.

14 1513 1716 1918

1942 Stephen Hawking fisi-
karia jaio zen. Besteak beste, 
zulo beltzei buruz egin zituen 
azterketengatik ezagutzen da.

1903 Melitta Schiller jaio zen, 
h e g a l d i e s p e r i m e n t a l e t a 
esperimentu mekaniko askotan 
parte hartu zuen hegazkinlari 
aitzindaria.

1851 León Foucaultek esperi-
mentuen bitartez erakutsi 
zuen Lurraren biraketa-mu-
gimendua.

1 9 3 0 M a rg u e r i te Pe rey k 
frantzioa aurkitu zuen (taula 
periodikoko 87.elementua), 
deskribatutako azken elemen-
tu naturala.

1898 Katharine Blodgett jaio 
zen, beira ez-islatzaile ikusezi-
naren asmatzailea. Cambrid-
geko Unibertsitatean fisikako 
doktoregoa jaso zuen lehen 
emakumea izan zen.

1907 Ikasketak Zabaltzeko 
Batzordea (IZB) sortu zen, 
Santiago Ramón y Cajal buru 
zela. Batzorde hori, gerora, 
Ikerketa Zientifikoen Kontseilu 
Gorena (IZKG) bihurtu zen; 
g a u r e g u n , E s p a i n i a k o 
ikerketa-erakunde publiko 
handiena da.

2006 Marie Cassidy irakaslea 
estatuko patologo izendatu 
zuten Irlandan. NBE erakundean 
egin zuen lana funtsezkoa izan 
zen Bosniako gerra-krimenen 
biktimak identifikatzeko.
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2015 OpenWorm Projecteko 
ikertzaileek software berezia 
kargatu zuten LEGO robot 
batean. Software horrek har 
baten nerbio-sistema errepli-
katzen du eta robotak janaria 
bila dezan eta trabak saihestu 
ditzan lortzen du.

1909 Tikvah Alper jaio zen, 
ikara gaixotasunaren kausa-
agentean ez zela DNArik edo 
RNArik azaltzen adierazi zuen 
fisikaria eta erradiobiologoa. 
Ikara ardiei eta ahuntzei 
eragiten dien nahasmendua da. 
Ordura arte inoiz deskribatu 
gabeko lehenengo prioi-gaixo-
tasuna izan zen.

1921 Josefa Molera Mayo jaio 
zen. Zinetika kimikoan espe-
zializatu zen eta gasen kroma-
tografia bidezko analisian 
aitzindaria izan zen Espainian.

1986 Voyager 2 espazio-zundak 
lehenengo aldiz egin zuen hegan 
Uranoren gainetik.

2013 Eboluzioan inspiratutako 
zelula fotoelektriko organikoa 
sortu zuten, energia sortzeko 
eraginkorragoa zena. 

28 2927 3130 21

1758 Marie Anne Pierrette 
Paulze jaio zen; haren lorpen 
zientifikoak direla medio, 
kimika modernoaren ama dela 
esaten da. Haren senarra 
Antoine Lavoisier zientzialaria 
zen.

21 2220 2423 2625

1881 Alice Catherine Evans 
jaio zen, bruzelosia eragiten 
duen bakterioa aurkitu zuen 
mikrobiologoa.

1820 Edward Bransfieldek, 
Irlandako Armadaren ofiziala,  
Antartika aurkitu zuen.

1941 Beatrice Muriel Hill Tinsley 
astronomoa eta kosmologoa 
jaio zen. Haren lana funtsezkoa 
da galaxiek denboran nola 
eboluzionatzen duten ulertzeko.

2010 IGMEko ikertzaileek 
200 m-ko sakonerako zunda-
ket a  e g i n z u te n u r p e ko 
substratuan eta Tenerife 
irlaren oinarri diren arrokak 
erauzi zituzten lehenengo 
aldiz.

1959 Patricia Jacobs genetis-
tak eta haren kide zen John 
Strongek Klinefelteren sindro-
mea izeneko kromosoma-ano-
malia deskribatu zuten.

1884 Roy Chapman Andrews 
jaio zen, dinosauroen lehenen-
go arrautza fosilak aurkitu 
zituen esploratzailea.
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2011 IGMEko eta Unibertsitate 
Konplutentseko ikertzaileek 
aurkitu zuten Espainian soilik 
anbar-fosil gisa ezagutzen zen 
euli batek bizirik jarraitzen 
duela Namibiako basamortuko 
eremu urrun batean.

2013 Aldaketa genetikoaren 
bitartez, adineko saguen 
odol-zelula zaharrak gaztetu 
zituzten.

2011 IGMEko ikertzaileek 
tsunamien metakinak aurkitu 
zituzten Tenerifen. Tsunamiek 
50 m-tik gorako altuerako 
olatuak eragin zituzten eta 
zerikusia izan zuten Teide 
b a i n o l e h e n a g o z e g o e n 
sumendiaren suntsipenean.

2013 Arrakasta handiz sendatu 
zuten  txakurren 1. motako 
diabetesa, terapia geniko 
berritzailea erabiliz.

1883 Edith Clarke jaio zen, 
energia elektrikoko sistemetan 
egindako aurrerapenengatik 
ezaguna den lehen ingeniari 
elektrikoetako bat.

1872 Rita de Morais Sarmen-
to portugaldarra jaio zen, 
Europako lehen emakume 
ingeniari zibila.

1838 Margaret E. Knight jaio 
zen, 1871n paperezko poltsak 
automatikoki tolesten eta 
i t s a s t e n z i t u e n m a k i n a 
patentatu zuen ikertzailea.

1999 HIESA ikertzeko eta 
prebenitzeko Espainiako Fun-
dazioa (FIPSE) sortu zen.

2015 Mars Onek 100 hautagai 
iragarri zituen, eta, horien 
artetik, Martera lehen aldiz 
b i d a i a t u ko d u te n h i r u r a k 
aukeratuko dira.

2014 Ukimenaren zentzumena 
garatuta duen lehenengo 
esku-protesia ezarri zuten.

1913 Mar y Leakey ja io zen, 
Proconsul africanus tximinoaren 
lehenengo garezur fosila aurkitu 
zuen antropologoa.

1821 Elizabeth Blackwell jaio 
zen, Estatu Batuetan medikun-
t z a n g r a d u a t u z e n l e h e n 
emakumea eta mundu osoan 
medikuntzan modu ofizialean 
aritu zen lehen emakumea.

2013 Sistema biologiko bizien 
neurketan aurrekaririk gabeko 
doitasun-maila duen mikros-
kopio kuantikoa eraiki zuten 
Australian.

2008 Informazio eta Berri 
Zientifikoen Zerbitzuak (SINC), 
hots, zientziarekin, teknologia-
rekin eta berrikuntzarekin 
lotutako berrien Espainiako 
agentzia publikoa lanean hasi 
zen.

1928 Telebista-seinale baten 
lehenengo transmisio transa- 
tlantikoa egin zen uhin laburre-
ko irratia erabiliz, Ingalaterra-
ren eta Estatu Batuen artean.

1854 Aletta Henriette Jacobs 
jaio zen, familia-plangintzako 
mediku aitzindaria. Kontrazep-
zioari buruzko lehen azterketa 
sistematikoa egin zuen.
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1473 Nikolas Koperniko jaio 
zen, Lurrak eta beste planetek 
Eguzkiaren inguruan bira 
egiten dutela dioen teoria 
proposatu zuen astronomoa.

1893 Elizabeth Marston jaio 
zen, iruzurra detektatzeko 
tentsio arteriala neurtzeko 
proba bat egiteagatik eta 
Wonder woman pertsonaiaren-
tzako inspirazioa izateagatik 
ezaguna.

1869 Dmitri Mendeléievek 
elementuen taula periodikoa-
ren zirriborroa egin zuen 
lehen aldiz.

1906 Hans Asperger pediatra, 
ikertzailea eta psikiatra jaio 
zen. Gaixotasun mentalak 
aztertu zituen, batez ere 
haurrengan. Asperger-en 
s i nd ro mea be re o me ne z 
izendatu zuten.

2013 Cornelleko Unibertsita-
teko ikertzai leek belarri 
artifizial bizi bat inprimatu 
zuten kolageno-zeluletatik 
abiatuta. Etorkizunean, belarri 
mota hori pazienteen eskaki-
zunei jarraikiz egin ahal izango 
da.

1997 Roslin Institutuak Dolly 
izeneko ardi baten klonazioa 
iragarri zuen.

1965 Gabriela González jaio 
zen, grabitazio-uhinetan aditua 
eta horiek ikertzen dituen LIGO 
proiektuaren bozeramailea den 
astrofisikaria.

1 9 41 G l e n n T. S e a b o rg e k 
lehenengo aldiz sintetizatu 
zuen plutonioa (taula periodi-
koko 94. elementua).

1773  Isabel Zendal Gómez jaio 
zen, historiako lehen osasun-
espedizioan (Txertoaren 
errege-espedizio filantropi-
koa) baztangaren txertoa 
munduan zehar eraman zuten 
haurrak zaindu zituen erizaina.

1879 Constantin Fahlbergek 
eta Ira Remsenek sakarina 
asmatu zuten.

1896 Ida Noddack jaio zen, 
renioa (taula periodikoko 75. 
elementua) aurkitu zuen 
kimikaria.

1954 Koloretako lehen telebis-
tak salgai jarri ziren.

1504 Abraham Zacutoren 
betiereko almanakaren lagun-
tzarekin, Kristobal Kolonek 
ilargi-eklipsea iragarri zuen 
eta, hala, elikagaiak eman 
ziezazkioten konbentzitu zituen
Jamaikako biztanleak.

25 2624 2827 129

18 1917 2120 2322
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1 9 3 6 M u r i e l Ro b e r t s o n 
Ikerkuntza Mediko Tropikala-
ren Batzordeak hautatutako 
l e h e n et a ko b a t i z a n z e n 
lominaren gaixotasunaren 
parasitoari buruz egin zituen 
azterlanengatik.

1938 Lynn Margulis jaio zen, 
zelula prokariotoetatik (nukleo-
rik ez dutenak) abiatuta zelula 
eukariotoen (nukleodunak) 
jatorria deskribatzen duen 
teoriaren egilea den biologoa.

2015 Argiaren lehen argazkia 
lortu zen partikula gisa eta uhin 
gisa aldi berean.

2013 Haurtxo bati GIBa senda- 
tzea lortu zuten haurtxoa jaio 
bezain pronto sendagai antirre-
trobiralak emanez.

1869 Dmitri Mendeléievek 
bere lehen taula periodikoa 
aurkeztu zuen Errusiako 
Elkarte Kimikoan.

1917 Betty Snyder Holberton 
jaio zen, ENIAC ordenagailua-
ren 6 programatzaileetako bat. 
ENIAC erabat digitala izan zen 
asmo orokorreko lehenengo 
ordenagailua da.

1910 Instrukzio Publikoaren 
Errege Agindua argitaratu zen. 
Agindu horri esker ahalbidetu 
zen, Espainian lehenengo 
aldiz, emakumeek unibertsita-
te-ikasketak egiteko aukera 
librea izatea. Ordura arte, 
baimen berezi bat behar zuten 
horretarako.

2010 Marisol Martín González 
a rd u ra d u n n a g u s i z e l a , 
NANO-TEC proiektua jarri zen 
abian hondar-beroa elektrizi-
tate bihurtzen duten material 
termoelektrikoak aztertzeko 
eta energiaren erabilera 
efizienteagoa bultzatzeko.

2013 Autosendatzeko eta 
erabateko egoera funtzionale-
ra berehala itzultzeko gai 
diren zirkuitu adimendunak 
garatu zituzten.

1990 IZKGk egikaritutako 
ikerketa ozeanografikoko 
Hesperides itsasontzia ureta-
ratu zuten. Harrezkero, 
kanpaina askotan lan egin du, 
Artikoan nahiz Antartikan.

2 01 7 A n net te Fe rg u s o n 
irakasleak Friedrich Wilhelm 
Bessel Saria irabazi zuen 
hurbileko galaxien historiei 
buruz egin zuen azterlanaren-
gatik.

2009 Konputazio-zientzietan 
doktoregoa eskuratu zuen 
lehen emakumeetako bat da 
Barbara Liskov. Alex Turing 
Saria jaso zuen programazio-
lengoaiei buruz egin zuen disei-
nuarengatik. 

1720 Charles Bonnet jaio zen, 
partenogenesiaren aurkitzai-
lea. Ernaldu gabeko emaku-
me-zelula sexualen garape-
nean oinarritutako ugalketa da 
partenogenesia.

1879 Albert Einstein jaio zen, 
erlatibitatearen teoria garatu 
zuen fisikaria.

1854 Emil von Behring jaio zen, 
difteriaren eta tetanosaren 
aurkako txertoak sortu zituen 
mikrobiologoa.

MARTXOA
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1906 Traian Vuiak hegaldia egin 
zuen airea baino astunagoa zen 
lehen hegazkin autopropultsa-
tuaren bidez.

2013 Odolaren afekzioak 
kontrolatzeko eta emaitzak 
mugikorrera berehala bidaltze-
ko azalaren azpian jartzen den 
eskaner mediko bat garatu 
zuten.

1750 Caroline Lucretia 
Herschel jaio zen, zortzi 
kometa eta hiru nebulosa 
aurkitu zituen astronomoa.

1963 Tessa Holyoake jaio zen, 
leuzemia mieloide kronikoaren 
zelula amak aurkitu zituen 
medikua.

2013 Hiru pertsona helduri 
leuzemia sendatu zieten 
terapia genetikoaren bitartez.

Udaberria hasten du

2013 Betaurreko berezirik 
erabil i gabe 3Dko irudiak 
ikustea ahalbidetzen duen 
bideo-pantaila bat garatu 
zuten.

1920 Katsuko Saruhashi jaio 
zen, itsasoan lehenbiziko CO2 
ne u r ket a k e g i n et a e u r i 
erradioaktiboaren arriskuak 
erakutsi zituen geokimikaria.

1911 Jordi Folch i Pi jaio zen, 
lipidoen kimikan munduko 
aitzindaria izan den biokimi-
karia.

1516 Conrad Gesner naturalis-
ta jaio zen, zoologia moder-
noaren sortzaileetako bat.

1950 Munduko Meteorologia 
Erakundea sortzeko hitzar-
mena jarri zen indarrean. 
Meteorologiaren Munduko 
Eguna ospatu zen.

1882 Robert Kochek tuberkulo-
sia eragiten duen bazi loa 
aurkitu zuela iragarri zuen.

1842 Crawford Long doktoreak 
anestesiko bat erabili zuen 
lehen aldiz kirurgia-operazio 
batean.

2016 Libros herrian (Teruel)  
aurkitutako gorpuzkietatik 
abiatuta, duela 10 milioi urteko 
suge baten benetako kolorea 
zehaztu zuten lehen aldiz.

1999 Granadako Deklarazioa 
s i n a t u z e n . D o k u m e n t u 
ho r ret a n, X X I . me nd ea n 
zientziaren berri emateko 
kontuan hartu behar diren 
neurriak biltzen dira.

1895 Ángela Ruiz Robles jaio 
zen, liburu elektronikoaren 
aitzindaria izan zen entziklope-
dia mekanikoa asmatu zuen 
maistra.

2013 Eragozpenak saihestu 
eta labirinto batean irteera 
azkarrena aurkitzeko gai ziren 
inurri robotiko txiki-txikien 
kolonia bat sortu zuten.

24 2523 2726 2928
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1959 NASAk lehen astronau-
ten hautaketa jakinarazi zuen.

2013 Garuna aztertuz mina 
neurtzeko lehen metodo 
objektiboa garatu zuten.

1829 Alexander Buchan jaio 
zen, mapa meteorologiko eta 
iragarpen meteorologiko 
modernoen ezarpenean egin-
dako lanagatik ezaguna.

2013 Soil ik algen bitartez 
sortutako energiaz elikatutako 
lehen eraikina inauguratu 
zuten Hanburgon.

1918 Utako Okamoto medikua 
jaio zen, azido tranexamikoa, 
hots, erdiondoko odoljarioa 
tratatzea ahalbidetzen duen 
sendagaia asmatu zuena.

1961 Carolyn Widney Greider 
jaio zen, telomerasa entzima 
aurkitzeaz gain, kromosomak 
telomeroei esker babestuta 
daudela aurkitzeagatik Nobel 
Saria jaso zuen biokimikaria.

2013 Orratz mikroskopikoak 
dituen bendaje berri bat garatu 
zuten, kaltetutako ehunei 
itsasteko gai dena.

2016 Ohioko pertsona tetraple-
giko batek hatzak mugitzea 
lortu zuen garunean txip bat 
ezarri ondoren.

1868 Annie Russell Maunder jaio 
zen, bere senar Edward-ekin 
batera Tximeleta Diagrama 
asmatu zuen astronomoa eta 
matematikaria. Diagrama 
horretan eguzki-orbanen 
migrazio-ereduak ikusten dira.

1914 Odón de Buen irakasleak 
Espainiako Ozeanografia Ins-
titutua (EOI) sortu zuen, soilik 
itsasoaren ikerkuntzaz ardu-
r a t z e n d e n l e h e n e n g o 
institutuetako bat mundu 
osoan.

1981 Audrey Tang jaio zen, 
software librearen eta progra-
mazioaren eremuan munduko 
erreferentea izateaz gain, 
mundu osoko lehen ministro 
transgeneroa den programa-
tzailea.

1832 José Echegaray y Eiza-
guirre jaio zen, dibulgazio 
zientifikoaren aita Espainiako 
prentsan eta Literaturako 
Nobel Saria.

1901 Hattie Alexander pediatra 
eta mikrobiologoa jaio zen. 
Gripeak eragindako meningiti-
sari buruz egin zuen lanari 
esker, haurren heriotza-tasa 
murriztu egin zen.

1647 Maria Sibylla Merian 
naturalista eta margolaria 
jaio zen, entomologia moder-
noaren aitzindaria, tximeleten 
eta beste intsektu batzuen 
metamorfosiaren deskribape-
nagatik (berak ilustratua).

2019 PRISMA Zientziaren, 
Teknologiaren eta Berrikun-
tzaren alorreko Aniztasun 
Afektibo-sexualerako eta 
Genero Aniztasunerako 
Elkartea sortu zen. Zientzia-
ren alorrean kolektiboaren 
ikusgaitasuna handiagoa 
izatea da elkartearen helburu 
nagusia.

1857 Dolors Aleu Riera jaio 
zen, Espainian medikuntzan 
lizentziatu zen lehen emaku-
mea.

2016 SpaceXek eraikitako 
Falcon 9 kohetea arrakastaz 
lurreratu zen plataforma 
flotagarri batean.

1938 Roy J. Plunkett kimika-
riak tefloia asmatu zuen.

1930 Gabriella Morreale kimi-
karia jaio zen. Tiroideari 
buruzko ikerketak egin zituen 
eta Espainian iodo-defizitaren 
ondoriozko goloa ia erabat 
desagerraraztea lortu zuen, 
gatz iododuna erabiltzeari 
esker.
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1909 Rita Levi-Montalcini jaio 
zen, nerbio-sisteman hazkun-
dearen lehen faktorea aurki-
tzeagatik Nobel saria jaso 
zuen neurologoa.

1858 Elizabeth Bragg jaio zen, 
mundu osoan ingeniaritza 
zibilaren titulua eskuratu 
zuen lehen emakumea.

1902 Marie eta Pierre Curie 
senar-emazteek lehenengo 
radio gramoa (taula periodi-
koaren 88. elementua) lortu 
zuten 8 tona uraninita prozesa-
tu ostean.

1903 Pilar de Madariaga Rojo 
jaio zen, Zilar Aroa deitutako 
aroan Espainiako kimikaren 
esparruan aitzindaria izan zena.

2013 Espainiako (IGME), 
Frantziako, Estatu Batuetako 
eta Txileko zenbait ikertzaile 
e l k a r l a n e a n a r i t u z i r e n 
lurrikara baten aurretik Txilen 
dagoen deformazioa aurrekari-
rik ez duen bereizmenarekin 
neurtzeko.

1931 Nicolau Griñó anaiek Cine 
Nic patentatu zuten, irudiak 
mugimenduan erreproduzi-
tzen zituen biradera bidez 
zebilen jostailu bat.

1900 Charles Richter geologoa 
jaio zen, lurrikaren magnitudea 
neurtzen duen Richter eskala 
asmatu zuena.

1869 Mary Agnes Chase jaio 
zen, gramineoen azterketan 
munduko l iderra izan zen 
botanikaria.

1993 Ikerketa Nuklearreta-
rako Europako Kontseiluak 
( C E R N ) Wo r l d W i d e We b 
(www) aurkeztu zuen, Internet 
bidez eskura daitezkeen 
dokumentuak banatzeko sis- 
tema.

1791 Samuel Morse jaio zen, 
Morse kodearen asmatzailea.

1812 Antonio Casares Rodríguez 
jaio zen, metodo analitikoen 
aitzindaria, Galiziako iturburue-
tan ur sendagarrien lehen 
analisiak egin zituena.
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1919 Alexandre Campos 
Ramírez Finisterre jaio zen, 
futbolin, mahai-futbolaren 
asmatzailea.

2014 Lehen unibertso birtuala 
sortu zen, 13.000 milioi urteko 
eboluzio kosmikoa simulatu 
eta aurrekar ir ik gabeko 
bereizmena zuena.

1922 Eugenie Clark (Andre 
Marrazoa ezizenez) jaio zen, 
itsaso tropikaletako arrain 
pozoitsuak eta marrazoen 
portaera aztertu zituen.

1921 Mavis Lilian Batey jaio zen, 
Bletchley Parken kode naziak 
deszifratu zituen kriptoanalis-
ta. Haren lana funtsezkoa izan 
zen Normandiako borrokan 
(1944).

1995 Andaluziako Zientzien 
Parkea inauguratu zuten, 
70.000 m2-ko parke interakti-
boa. Turismoa erakartzeko 
gune nagusia da gaur egun 
Granadan.

1962 MITeko zientzialariek 
Lurretik laser-izpi bat errebo-
tatu zuten Ilargian lehen aldiz.

1900 Cecilia Payne-Gaposch-
kin  jaio zen, izarrak batez ere 
hidrogenoz (taula periodikoko 1. 
elementua) osatuta daudela 
proposatu zuen astronomoa.

1978 Historiako lehen mezu 
baztergarria (spam) bidali 
zuten.

1997 Atapuercako (Burgos) 
aztarnategi paleontologiko eta 
arkeologikoko zientzialariek 
Ikerkuntza Zientifiko eta Tekni-
koaren Asturiasko Printzea 
Saria jaso zuten. Besteak beste, 
Homo antecessor ezagunaren 
aztarnak aurkitu zituzten.

1852 Santiago Ramón y Cajal 
jaio zen, nerbio-sistemaren 
egiturari buruz egindako 
ikerlanarengatik zientzietako 
Nobel Saria jaso zuen lehen 
espainiarra.

1888 Inge Lehmann Danish  
sismologoa jaio zen. Hark 
ondorioztatu zuen Lurrak 
barne-nukleo solido bat duela 
urtutako kanpo-nukleoaren 
barruan.

1796 Edward Jennerek, immu-
nologiaren aitak, arrakastaz 
probatu zuen historiako lehen 
txertoa (baztangaren aurkakoa).

1515 Amazonas esploratu zuen 
lehen espedizioa itsasoratu 
zen, Francisco de Orellana 
flota-buru zuela.

1820 Florence Nightingale jaio 
zen, erizaintza modernoaren 
aitzindaria eta estatistika-alo-
rrean gailena. Erizaintzaren 
Nazioarteko Eguna ospatzen 
da egun horretan.

1793 Diego Marín Aguilera 
asmatzaileak Coruña del 
Condeko gaztelutik egin zuen 
jauzi bere makina hegalaria-
rekin eta 360 m egin zituen 
hegan.

1925 Nancy Roman jaio zen, 
Hubble teleskopioaren ama-
tzat hartzen den asmatzailea 
teleskopioa planifikatzen egin 
zuen lanarengatik.

1899 Anita Conti jaio zen, 
Frantziako lehen ozeanografoa 
eta arrantza industrialak zuen 
eragina salatzen aitzindaria 
izan zena.

10
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1911 María Teresa Toral 
Peñaranda jaio zen, elementu 
kimikoen pisu atomikoen 
determinazioa aztertu zuen 
kimikaria eta farmazialaria.

1945 Carme Valls Llobet jaio 
zen, endokrinologia eta medi-
kuntzan genero-ikuspegia 
kontuan hartu zuen lehena.

1977 Museoen Nazioarteko 
Lehen Eguna. Gaur egun, 120 
herrialdetik gorako 30.000 
museok hartzen dute parte.

1956 Gillian Bates jaio zen. 
Biologo horrek egindako 
ikerketari esker, Huntingtonen 
gaixotasunaren kausa aurkitu 
zen.

2013 Olatuekin energia sor-
tzeko munduko konplexu 
handiena eraikitzeko baimena 
onartu zen Eskozian.

1707 Carlos Linneo jaio zen, 
organismo biziak sailkatzeko 
sistema modernoa asmatu 
zuen botanikaria.

1898 Helen Brooke Taussig jaio 
zen, jaiotzen zirenetik Falloten 
tetralogia (haurtxo urdinaren 
sindromea) zuten haurtxoen 
bizitza luzatzeko prozedurari 
esker ezaguna den kardiologoa.

1954 Lawrence Krauss jaio 
zen, fisika kuantikoari eta Big 
Bangari buruzko dibulgazio-li-
buru asko idatzi zituena.

ARO ERKIDEAREN AURREKO 585. 
URTEA. Tales Miletokoak ira-
garritako eguzki-eklipsea 
gertatu zen. Historiako une 
erabakigarria da, antzinako 
munduko beste data garran-
tzitsu batzuk kalkulatzea 
ahalbidetzen baitu.

2011 Behi-izurria desagerra-
razi zela jakitera eman zen. 
Izurri hori erabat hilgarria zen 
aziendarentzat. Funtsezko 
mugarria gosearen aurkako 
borrokan.

1951 Sally Ride fisikaria jaio 
zen, kanpoko espaziora iritsi 
zen lehen estatubatuarra. Bere 
andregai Tam O'Shaugh-
nessyrekin batera, dibulgazio 
zientifikoko liburuak idatzi 
zituen eta Sally Ride Science 
erakundea sortu zuen gazteen 
artean zientziaren eta teknolo-
giaren alorreko hezkuntza 
sustatzeko.

1922 Iannis Xenakis jaio zen, 
printzipio eta teknika matema-
tikoak musikan aplikatzeagatik 
ezaguna den matematikaria, 
ingeniaria eta konpositorea.

2013 Zelula ametatik abiatuta, 
giza odola arrakastaz sinteti-
zatu zuten Edinburgoko SCRM 
Zentroan.

1987 OMEk Tabakorik gabeko 
lehen Mundu Eguna ospatu 
zuen izurrite horren aurka 
kontzientziatzeko asmoz.
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1943 László Bíró eta Georg 
Bíró errefuxiatu hungariarrek 
boligrafoa patentatu zuten.

1898 Felisa Martín Bravo jaio 
zen, fisikako lehen doktorea 
Espainian eta Ikerketa Fisikoen 
Laborategiko (LIF) lehen 
emakume ikertzailea.

2019 Sophie Wilson zientzialari 
konputazional transgeneroari 
Britainiar Inperioko Ordenaren 
komendadorearen domina jarri 
zioten informatikaren alorrean 
egindako ekarpenengatik.

1960 Pilula antisorgailua sal-
mentan jarri zen; funtsezko 
urratsa izan zen emakumeen 
askatasuna lortzeko eta ama 
izan ala ez erabakia hartzeko.

2013 Konturatu ziren altitudea 
oso garrantzitsua dela hizkun-
tzaren bilakaeran, eta azaldu 
zuten soinu eiektiboak zergatik 
diren ohikoagoak altitude 
handiko eskualdeetan.

1911 Erwin Wilhelm Muller jaio 
zen, mikroskopio ionikoa asmatu 
zuen fisikaria. Mikroskopio hori 
atomo indibidualak aztertzea 
ahalbidetu zuen lehen tresna da.

1864 Alois Alzheimer jaio zen, 
bere abizena daraman gaixota-
suna lehen aldiz deskribatu 
zuen medikua.

1954 Alan Turing hil zen, infor-
matika modernoaren matemati-
kari aitzindaria, nazien isilpeko 
kodeak, eta bereziki Enigma 
makinakoak deszifratzeko egin 
zuen lanarengatik oso ezaguna 
izan zena, makina horri esker 
milioika bizi salbatu baitziren. 
Haren karrera zapuztu egin zen 
homosexualitateagatik zigortu 
ondoren.

2014 Nazioarteko bi azterketak 
etorkizun handiko aurrerape-
nak erakutsi zituzten larruaza-
leko minbizi aurreratuaren 
tratamenduan.

1922 Clair Patterson jaio zen, 
Lurraren adinaren lehen 
kalkulu zuzena egin zuen 
geokimikaria (4.600 milioi 
urte).

1985 Coruñako Zientzien Etxea 
inauguratu zuten, Espainiako 
lehen museo interaktibo 
publikoa.

A.E.A. 781. URTEA. Lehen 
eguzki-eklipse osoa dokumen- 
tatu zen Txinan.

1952 Biodramina edo zora-
bioen kontrako pilula iritsi zen 
Espainiako farmazietara. Joan 
Uriach medikuak garatu zuen.

1999 Aquarium Finisterrae 
inauguratu zen Coruñan, itsas 
biologiarekin, ozeanografia-
rekin, eta oro har itsasoare-
kin lotutako alderdiei buruzko 
dibulgazio zientifikorako zen-
tro interaktiboa.

2017 Polly Arnold Britainia 
Handiko Inperioko Dama 
izendatu zuten. Esplorazio-ki-
mika sintetikoan egindako 
lanagatik da ezaguna.

1962 Lisa Randall jaio zen, 
unibertsoaren funtzionamen-
dua azaldu nahi duten korden 
teoriaren hainbat eredutan lan 
egin duen fisikari teorikoa.

1754 Juan José Delhuyar y 
Lubice jaio zen, wolframioa 
(taula periodikoko 74. elemen-
tua) lehen aldiz isolatu zuen 
kimikaria.

1902 Barbara McClintock jaio 
zen, transposizio geneti-
koaren esparruan egin zituen 
aurkikuntzengatik Nobel 
saria jaso zuen zientzialaria.

1927 Carmina Virgili i Rodón jaio 
zen, Triasikoko eta Permiarreko 
sedimentologian eta estratigra-
fian espezializatutako geologoa 
eta kudeatzaile zientifikoa.

1930 Trautonioa aurkeztu zuten, 
soinua tentsio gutxiko neonezko 
lanparetatik abiatuta sortzen 
duen instrumentu elektronikoa. 
Hainbat soinu-bandatan erabili 
da, Hitchcocken Txoriak filma-
ren soinu-bandan, adibidez.

2002 Europan poliomielitisa 
desagerraraztea lortu zen 
txertaketaren bitartez. Gaiota-
sun horrek haurrei eritagen 
die batez ere, eta ondorio 
larriak eragin ditzake.

dy
dx

4.600

日食

Uda hasten du
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1917 Joan Elisabeth Lowther 
Clarke Murray jaio zen, Bigarren 
Mundu Gerran isilpeko kodeak 
deszifratu zituen kriptoanalista.

1 9 6 7 O u r Wo r l d i z a n z e n 
satelite bidez eman zen lehen 
telebista-programa.

2018 El Soplaoko estalagmita 
batean planetaren hurbileko 
historiako klima-aldaketa latze-
naren aztarnak antzeman 
ziren.

1921 Thereminek bere izena 
daraman musika-tresna elektro-
nikoaren patentea eskatu zuen. 
Kontaktu fisikorik gabe jotzen 
eta kontrolatzen da, eta suspen-
sezko eta beldurrezko film 
askotan erabili izan da.

2000 Giza Genoma Proiektua-
ren ikertzaileek giza DNA 
sekuentziaren lehen zirriborroa 
argitaratu zuten.

2 01 3 L a b o rea k ete n g a b e 
mehatxatzen dituen herdoil-on-
ddoarekiko erresistentea den 
garia garatu zuten ingeniaritza 
genetikoaren bitartez.

1906 María Goeppert-Mayer 
jaio zen,  berak asmatutako 
geruza nuklearren ereduaren-
gatik Nobel saria jaso zuen 
fisikaria.

1995 Atlantis transbordadorea 
(AEB) eta Mir estazio espaziala 
(Errusia) elkartu egin ziren eta 
Lurreko satelite artifizial 
handiena sortu zuten.

2020 Guillermina López Bendito 
buru zuen SENSORTHALAMUS 
proiektua amaituko da. Proiektu 
horren helburua garuneko 
astrozitoak birprogramatzea da, 
astrozitoak neurona bihurtu, 
eta, horrela, hondatutako 
zentzumenak lehengoratzeko.
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1994 Espainiako Atapuerca 
mendilerroan, Homo antece- 
ssor espeziearen gorpuzkiak 
aurkitu zituzten.

1957 Nobelioa aurkitu zuten 
(taula periodikoaren 102. 
elementua), eta Alfred Nobelen 
omenez deitu zioten horrela.

1885 Louis Pasteur  frantsesak 
amorruaren aurkako lehen 
txertoa erabili zuen, eta hala, 9 
urteko haur baten bizitza 
salbatu.

1861 Nettie Stevens genetista 
jaio zen, Edmund Beecher 
Wilsonekin batera sexuaren 
oinarri kromosomikoak des- 
kribatu zituena.

1856 Nikola Tesla jaio zen, 
korronte elektriko alternoaren 
erabilera modernorako oinarria 
—motor elektrikoa barne— 
garatu zuen asmatzailea.

2002 Estatu Batuetako Kon-
gresuak onartu zuen Antonio 
Meucci italiarra izan zela 
telefonoaren benetako as-
matzailea, eta ez Alexander 
Graham Bell estatubatuarra. 

1849 Madrilgo Karta Geologi-
ko r a ko e t a E r r e s u m a ko 
Batzorde Orokorra sortu zen, 
Espainiako Geologia eta 
Meatzaritza Institutuaren 
(IGME) jatorria.

1996 Edinburgoko (Eskozia) 
Roslin Institutuan Dolly ardia 
jaio zen, zelula heldu batetik 
abiatuta klonatutako lehen 
ugaztuna.

2015 SUPERCELL proiektua 
a b i a t u z e n N e u s S a b a t é 
Vizcarraren gidaritzapean. 
Erabili eta botatzeko gailueta-
rako (haurduntza-testetarako, 
adibidez) paperezko pilak 
garatu zituen, aztergai duten 
fluidoa erregai gisa erabiliz.

1876 Harriet Brooks  jaio zen, 
transmutazio nuklearrei eta 
erradioaktibitateari buruzko 
ikerketengatik ospetsu egin 
zen fisikari kanadarra.

2012 Genevako (Suitza) Ha-
droien Talka Eragile Handiak 
iragarri zuen Higgs bosoiarekin  
bateragarria zen partikula berri 
bat ikusia zutela.

1969 Eduardo López-Collazo 
jaio zen, IdiPAZ La Paz Ospita-
leko Ikerketa Institutuko 
zuzendari zientifikoa; minbizia-
ren eta gaixotasun infekzio-
soen alorretan punta-puntako 
ikerketak garatzen dituzte 
bertan.

1943 Jocelyn Bell Burnell  jaio 
zen, irrati-teleskopio baten 
laguntzarekin lehen pulsarra 
aurkitu zuen astrofisikaria.

2013 Curiosity Roverrek mugarri 
b a t e z a r r i z u e n , M a r t e ko 
gainaldean barrena kilometro 
batzuk bidaiatu ondoren.

2017 Bartzelonako Unibertsita-
teko eta IGMEko ikertzaileek 
krustazeoen kumeen zaintzako 
lehen froga aurkitu zuten, 
duela 105 mi l io i ur tekoa. 
Daenerytanais maieuticus 
espezie berriak Daenerys 
Targaryen Tronu Jokoaren 
Dragoien Amari zor dio izena.

1925 Maria Assumpció Català i 
Poch jaio zen, 30 urte baino 
gehiagoan eguzki-orbanei 
buruzko behaketa sistemati-
koak egin zituen astronomoa. 
Matematikan doktorea izan 
zen, Bartzelonako Unibertsi-
tateko lehena.

1878 José María Plans i Freyre 
jaio zen, kalkulu diferentzialean 
espezializatutako fisikari eta 
matematikaria.

1921 Albert Calmette medikua-
ren eta Camille Guerin albaita-
riaren tuberkulosiaren aurkako 
txertoa lehen aldiz erabili zuten 
haur batekin.

1 8 4 9 E s p a i n i a k s i s t e m a 
metriko hamartarra hartu zuen, 
eta herrialdeen arteko truke 
zientifikoa izugarri erraztu zuen.

f(x)
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1822 Gregor Mendel jaio zen, 
herentzia genetikoaren transmi-
sioari buruzko legeak sortu 
zituen botanikaria.

1928 Vera Rubin jaio zen, 
galaxien osagai nagusia 
materia iluna dela aurkitu 
zuen astronomoa.

2019 Errioxak C hepatitisa bere 
lurraldean desagerraraztea 
lortu zuen. 2024an, litekeena da 
Espainia gaixotasun hori 
desagerraraztea lortuko duen 
bigarren herrialdea izatea, 
Islandiaren atzetik.

2014 Lehen atxiloketa egin 
zuten, eskugaineko patroia 
bideo bidez identifikatzeari 
esker. Sue Black antropolo-
goak garatu zuen teknika hori.

1 8 9 2 A l i c e B a l l j a i o z e n, 
olio-estraktu injektagarri bat 
g a r a t u z u e n k i m i ka r i a ; 
urtetan, legenarraren aurkako 
tratamendurik onena izan zen.

1920 Rosalind Franklin jaio zen, 
DNAren lehen irudia —51 . 
Argazkia deritzona— egin zuen 
biofisikari eta kristalografoa.

2016 Solar Impulse 2 izan zen 
eguzki-energiaz elikaturik 
Lurrari bira eman zion lehen 
hegazkina.

2015 Raúl Pérez geologoa 
Cerro del Cuevón leizera jaitsi 
zen 1600 m-ko sakoneraino, 
haitzuloetako gas-emisioen eta 
lurrikaren arteko korrelazioa 
ikertzeko.

1947 Françoise Barré-Sinoussi 
jaio zen, Luc Montaignerrekin 
batera GIB giza immunoeska-
siaren birusa aurkitzeagatik 
Nobel saria jaso zuen biokimi-
kari eta birologoa.

1740 Jeanne Baret botanikaria 
jaio zen, gizonez mozorrotuta 
mundua itsasoz inguratu zuen 
lehen emakumea.

1904 Pavel Cherenkov jaio zen, 
bere izena daraman erradiazioa 
aurkitu zuen fisikaria.

1971 Dave Scott izan zen Ilargiko 
gainaldean barrena ibilgailu bat, 
Lunar Roverra, gidatu zuen 
lehen pertsona.
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1881 Alexander Fleming, jaio 
zen, penizilinaren asmatzailea; 
medikuntzan erruz erabilitako 
lehen antibiotikoa izan zen 
penizilina.

1889 Léon Nicolas Brillouin 
jaio zen, mekanika kuantikoa 
aztertzeko, irrati-uhinak heda-
tzeko edo informazioaren 
teoria bultzatzeko funtsezko 
ekarpena egin zuen fisikaria.

1918 Pedro Montserrat jaio zen, 
landare baskularren taxono-
mia, geobotanika, larreak eta 
agroekosistemak aztertu zituen 
botanikari eta ekologoa. 
Ekologia Institutu Pirenaikoa 
(CSIC) erakundeko kofundatzai-
lea izan zen.

1776 Amedeo Avogadro jaio 
zen, substantzia desberdinen 
mol batek molekula kopuru 
bera duela definitu zuen 
zientzialaria.

1897 Joan Beauchamp Procter 
jaio zen, Komodoko dragoiak 
aztertu zituen herpetologoa.

1897 Elxeko Dama aurkitu 
zuten, eskultura iberiar os-
petsuena.

1915 Donald Griffin jaio zen, 
saguzarrek ekolokaziorako 
ultrasoinuak darabiltzatela 
aurkitu zuen biologoa.

2019 Virgo (Italia) eta LIGO 
(AEB) grabitazio-uhinen detek-
tagailuek lehen aldiz identifi-
katu zuten zulo beltz baten eta 
neutroi-izar baten artean 
fusioa gerta zitekeela.

1959 Stockholmeko Karolinska 
Institutuak Severo Ochoari 
Nobel Saria eman zion RNAren 
eta DNAren sintesiari buruz 
egindako azterlanengatik.

1905 Sarah Stewart jaio zen, 
minbizi-eragile diren birusak 
animalia batetik bestera igaro 
daitezkeela frogatu zuen 
onkologia-aitzindaria.

1888 Julio Rey Pastor jaio zen, 
geometria aljebraikoari eta 
geometria proiektiboari ekar-
pen nabariak egin zizkion 
matematikaria.

1553 Genevan (Suitza) Miguel 
Servet atxilotu zuten, birika-zir-
kulazioa deskribatu zuen 
zientzialari espainiarra Sutan 
hiltzera kondenatu zuten.

1897 Felix Hoffmanek azido 
azetilsalizilikoa arazten asmatu 
zuen, ondoren, aspirina izenare-
kin medikamenturik ospetsuena 
bihurtu zena.

1858 Christiaan Eijkman, jaio 
zen, bitaminak aurkitu zituen 
mediku holandarra.

1774 Joseph Priestleyk gas 
bat identifikatu zuen, eta aire 
desflogistikatua deitu zion; 
gaur egun, oxigenoa esaten 
diogu (taula periodikoaren 16. 
elementua).

2013 Harvardeko Unibertsita-
teak super-beirarako sortutako 
estaldura berri batek leihoen 
autogarbiketarako bide eman 
lezake.
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2009 Pedro Cavadas zirujauak, 
munduan lehen aldiz, aurpegi-
ko, masailezurreko eta mingai-
neko transplante bat egin zuen.

1960 Belka (Urtxintxa) eta 
Strelka (Gezitxoa) txakur eme 
txikiak Kazakhstanen lurreratu 
ziren, eta espaziora lehen 
joan-etorria egin zuten lehen 
bizidunak bilakatu ziren.

1936 Margaret Hamilton jaio 
zen, NASAren Apolo Programa 
Espazialaren nabigazio-progra-
ma informatikoa garatu zuen 
matematikari eta sistemen 
ingeniaria.

1868 Eklipse batean, Pierre 
Jules César Janssen astro-
nomoak helioa aurkitu zuen 
eguzkiaren espektroaren 
barruan.

1921 Gertrudis de la Fuente 
Sánchez jaio zen, olio toxikoa-
ren koaren sindromearen 
arazoa konpontzeko batzor-
dea koordinatzeko ardura 
hartu zuen biokimikaria.

1869 Jaime Pujila jaio zen, 
zitologia, histologia eta en- 
briologiako ekarpen nabariak 
egin zituen biologoa.

1966 Lunar Orbiter 1 ontziak 
Lurraren lehen argazkia egin 
zuen Ilargitik.

1743 Antoine Lavoisier jaio 
zen, masaren kontserbazioari 
buruzko lege bat idatzi eta 
nomenklatura kimiko arrazio-
naleko sistema bat egiteko 
lanetan parte hartu zuen 
kimikari frantsesa.

1875 Lecoq de Boisbaudran  
kimikariak galioa aurkitu 
zuen (taula periodikoaren 31. 
elementua).

1932 Amelia Earhart Estatu 
Batuak hegazkinez zeharkatu 
zituen lehen emakumea izan 
zen; Los Angelesetik New 
Jerseyrako bidaia egin zuen.

1973 Lehen aldiz egin zen giza 
g a r u n a re n m i a ket a b a t 
TAC/OTA ordenagailu bidezko 
tomografia axiala bat erabiliz.

1885 Gottlieb Daimlerrek 
munduko lehen motozikleta 
patentatu zuen.

1744 Agustín de Pedrayes jaio 
zen, pisu eta neurrien sistema 
metrikoa egiteko ekimenean 
Espainia ordezkatu zuen 
matematikaria.

1947 Temple Grandin jaio zen, 
zoologoa izaki, eta anima-
lia-portaeran espezialista. 
Espektro autista izaki, bere 
esperientzia pertsonala 
jendaurrean partekatu zuen 
lehen pertsonetako bat izan 
zen.

1935 Sylvia Earle jaio zen, 
biologoa, esploratzailea eta 
ozeanoen aldeko aktibista, 
itsas hondoan barrena ia 400 
metroko sakoneran ibiltzen 
aitzindaria izan zena.
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2019 Azterlan batek aukera 
e m a n z u e n d i n o s a u r o a k 
desagerrarazi zituen asteroi-
dearen talkaren ondoko orduak 
xehetasun handiz berreraikitze-
ko. CSICek ere parte hartu zuen 
azterlan horretan. Besteak 
beste, tsunami itzela sortu zen, 
eta Ipar Amerika urez bete zuen, 
2.000 kilometro barrualdera.

2008 Genevan (Suitza) CERN 
erakundeak Hadroien Talka 
Eragile Handia aktibatu zuen, 
orain arteko partikula-azelera-
tzaile handiena bihurtzeko.

1910 Marie Curiek lehen radio-la-
gin purua isolatu zuen (taula 
periodikoaren 88. elementua).

1888 Isaac Peralek historiako 
propultsio elektrikoko lehen 
urpekari torpedo-jaurtitzailea 
uretaratu zuen, Cadizen.

1978 Baztangak munduan 
eragindako azken heriotza 
erregistratu zen. Txertoei 
esker, 2 urte geroago gaixota-
suna desagerrarazia zela 
adierazi zuten ofizialki.

1897 Irène Joliot-Curie jaio 
zen, Frédéric senarrarekin 
batera elementu erradiakti-
boak lehen aldiz sintetizatzea-
gatik Nobel saria jaso zuen 
fisikari eta kimikaria.

1954 Ben Barres ja io zen, 
neurona eta zelula glialen 
arteko interakzioa ikertu zuen 
neurobiologoa. Estatu Batueta-
ko Zientzien Akademia Naziona-
leko lehen zientzialari transge-
neroa izan zen.

1776 John Dalton jaio zen, eredu 
atomikoa garatu (berak ere 
pairatzen zuen) eta daltonis-
moa deskribatu zuen zientziala-
ria.

10

1985 Ia 73 urte bila ibili ondoren, 
Titanic itsasontziaren hondarrak 
aurkitu zituzten, 3.800 metroko 
sakoneran.

1976 Viking 2 lurreratzeko zunda 
Martera iritsi zen, zehazkiago, 
Utopia Planitia (inongo lautada) 
deitutakora.

2011 Molekula batetik abiatuta 
motor elektrikorik txikiena 
sortu zuten, nanometro bateko 
diametroarekin soilik.

2013 Stanfordeko ikertzaileek 
DNA erabili zuten grafenozko 
transistore bat mihiztatzeko.

1951 Kable ardazkidea inaugu-
ratu zen, telebista transkonti-
nentalaren lehen transmisioa 
ahalbidetu zuena.

IRAILA

1769 Alexander von Humboldt  
jaio zen, geografia diziplina 
zientifiko gisa garatzen lagundu 
zuen naturalista, arkeologo eta 
geografoa.
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1098 Hildegarda de Bingen
j a i o z e n, e ra g i n h a n d i ko 
musikagi le, filosofo eta 
abadesa izateaz gain XII . 
mendeko zientzialari nagusie-
tako bat izan zena.

2017 Cassini espaziontziak 
Saturnon zuen misioa amaitu 
zuen, planeta horretako 
atmosferan barneratzean.

1922 Dottie Thomas jaio zen, 
hezur-muineko transplanteetan 
aitzindari izan zen hematolo-
goa.

1991 Linux sistema eragilearen 
lehen bertsioa merkaturatu zen.

1902 Jenara Vicenta Arnal 
Yarza jaio zen, Espainiako 
zientzia kimikoen alorreko 
lehen doktorea.

1910 Dorothy Johnson Vaughan  
jaio zen, West Area Computers 
taldea zuzendu zuen matemati-
karia; matematika-ikasketak 
zeuzkaten emakume afroame-
rikarrek soilik osatutako taldea 
zen.
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1946 Johan G. Galle astrono-
moak Neptuno planeta kokatu 
z u e n o r d u b e t e b i l a i b i l i 
ondoren, eta, horrela, Urbain 
Jean Joseph Le Verrierrek 
kalkulatutako orbita berretsi 
zuen.

1 7 9 4 J e a n n e V i l l e p r e u x 
itsasoko gaietan aditua zen 
biologoa jaio zen, uretako 
organismoak behatzeko eta 
haiekin esperimentatzeko 
akuarioak sortu zituen lehen 
pertsona.

1794 Malaspina Espedizioa 
(1789-1794) Espainiara itzuli 
zen. Munduan barrena egindako 
bidaia zientifikoa izan zen, 
jakintza-ondare izugarria sortu 
zuena.

1791 Michael Faraday jaio zen, 
lehen motor, sorgailu eta trans-
formadore elektrikoa sortu 
zuen fisikari eta kimikaria.

2013 Garunak kontrolatutako 
lehen hanka protesikoa garatu 
zuten.

1818 Londresko Guy ospitalean 
giza odolaren lehen transfusioa 
egin zuten.

1905 Albert Einstein  fisikariak 
historiako ekuazio ospetsuene-
tako bat argitaratu zuen: 
E=mc².

1973 18244 Anneila asteroidea 
aurkitu zuten, eta izen hori 
eman zioten Anneila Sargenten 
omenez, izarren eraketari 
buruz egindako lanarengatik 
NASAren domina jaso zuen 
astronomoa.

2015 NASAk Marten ur gaziko 
ibaiak zeudela iragarri zuen.

1954 CERN Ikerketa Nuklearre-
rako Europako Erakundea 
ezarriko zuen konbentzioa 
sinatu zen.

Udazkena hasten du
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1959 Luna 3 sobietar ontziak 
Ilargiaren alde ezkutuaren 
lehen argazkiak egin zituen.

1906 Karl Ludwing Nesslerrek  
permanentea aurkeztu zuen 
jendaurrean lehen aldiz, ilea 
iraunkortasunez kizkurtzeko 
aukera ematen duen teknika.

1930 June Almeida jaio zen, 
birus-irudiak hartzeko, identifi-
katzeko eta diagnostikatzeko 
metodo berrien garapenean 
aitzindari izan zen birologoa.

1927 New Yorkeko Warner 
Theatrek Jazz kantaria 
estreinatu zuen, historiako 
lehen soinudun filma.

1933 Peter Mansfield jaio 
zen, erresonantzia magnetiko 
nuklearra asmatzeagatik Medi-
kuntzako Nobel Saria jaso 
zuen fisikaria.

1904 Mónico Sánchez as- 
m a t z a i l ea k N ew Yo r ke r a 
emigratu zuen, X izpien lehen 
aparatu eramangarria garatu 
zuen bertan. 8 urte geroago 
Espainiara itzuli zen, eta, 
irabazitako dirutzarekin, Labo-
ratorio Eléctrico Sánchez 
izeneko laborategia sortu zuen.

1960 Espainia aro atomikoan 
sartu zen, lehen aldiz uranio 
aberastua (60 kg) jaso baitzuen 
ikerketa eta esperimentazio-
rako.

1957 Sputnik 1 sobietar satelitea 
aireratzeak hasiera eman zion 
espazioko lasterketari.

1958 NASA (Estatu Batuetako 
Aeronautikako eta Espazioko 
Administrazio Nazionala) jar- 
dunean hasi zen.

1916 María Ángeles Alvariño 
González jaio zen, ikerketarako 
britainiar ontzi batean jardun 
zuen lehen emakume zientzia-
laria.

1852 William Ramsay jaio zen, 
neona, argona, kriptona eta 
xenona gas nobleak (taula 
periodikoaren 10., 18., 36. eta 58. 
elementuak) aurkitu zituen 
kimikaria.

2013 Montanan Eozenoko (duela 
46 milioi urte) odol-arrastodun 
lehen fosila aurkitu zuten.

2008 Eskuak Garbitzearen 
aldeko lehen Mundu Eguna egin 
zen, herritarrak kontzientzia-
t z e ko u r e t a x a b o i p i x k a 
batekin bizitza asko salba 
daitezkeela.

1988 UNICEFen Haurren 
Garapenerako Nazioarteko 
Zentroa inauguratu zen 
(geroago, Innocenti Ikerketa 
Zentroa), haurrekin zerikusia 
duten gaiak lantzeko.

2017 Astronomia-talde batek 
hildako bi izarren arteko talka 
ikusi eta entzun zuen, eta, 
horri esker, unibertsoko urre 
eta zilar gehienaren jatorria 
argitzeko aukera izan zuen.

1956 Mae Jemison jaio zen, 
Endeavour ontziaren barruan 
grabitatearen efektuak aztertu 
zituen ingeniari eta astronauta 
afroamerikarra.

2003 Pedro Duque, espainiar 
nazionalitateko lehen astronau-
ta, Cervantes misioan parte 
hartzen hasi zen, Nazioarteko 
Espazio Estazioan.

1884 Greenwich hartu zen 
Lurraren meridiano unibertsa-
laren erreferentzia-puntutzat.

13
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1833 Alfred Nobel jaio zen, 
dinamita asmatu zuen kimika-
ria. Erruduntasunak bultzatuta, 
bere dirutza gizateriari onura 
handiak egiten zizkiotenentzako
sariak sortzeko eman zuen.

1938 Chester Carlsonek xero-
grafia asmatu eta munduko 
lehen fotokopiagailua osatu 
zuen.

1909 Marguerite Perey jaio 
zen, frantzioa (taula periodi-
koko 87. elementua) aurkitu 
zuen kimikaria.

1942 Christiane Nüsslein-Vol-
hard jaio zen, enbrioi-garape-
naren lehen etapetako kontrol 
genetikoari buruzko aurkikun- 
tzengatik Nobel saria lortu 
zuen biologoa.

2001 Apple enpresak lehen 
IPodaren merkaturatzea ira-
garri zuen.

1632 Anton van Leeuwen-
hoek jaio zen, mikroskopioa 
hobetzeaz gain protozoo, 
globulu gorri eta espermato-
z o i d ea k a u r k i t u z i t u e n 
merkataria.

1990 Vaughn A. Starnesek 
lehen transplantea egin zuen 
bizirik zegoen emaile baten 
birika erabiliz.

2015 Samuel Zamora IGMEko 
geologoak eta beste hainbat 
adituk osatutako taldeak 
Protocinctus mansillaensis 
ekinodermatu fosil ezagun 
zaharrenaren elikatzeko modua 
eman zuen ezagutzera.

1960 Fabiola Gianotti jaio 
zen, Hadroien talka-eragile 
handian ATLAS esperimen-
tuaren bozeramaile izan zen 
partikulen fisikaria.

1923 Juan Oró jaio zen, adeni-
naren sintesia aurkitu zuen 
biokimikaria.

1961 Sandra Myrna Díaz jaio zen, 
landareetan espezializatutako 
biologoa eta klimaren aurkako 
borrokan egindako ekarpena-
gatik Asturiasko Printzesaren 
Saria irabazi zuena.

1869 Nicolae Constantin 
Paulescu jaio zen, pankreak 
jariatutako diabetesaren 
aurkako hormona —geroago 
intsulina deitu ziotena— 
aurkitu zuen medikua.

17 11 Laura Bassi ja io zen, 
gazte-gaztetatik estereotipoak 
urratu zituen haur prodijioa, 
horrenbestez, Boloniako Uni-
bertsitatean, unibertsitate-
katedra bat lortu zuen lehen 
emakumea bihurtu zena.

87

Fr
(223)
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1890 Londresen tren-makina 
elektr iko bidezko lehen 
metroa inauguratu zen.

2015 Leuzemia sendaezina  
aztertu zuten lehen aldiz, 
urtebeteko neskatila baten  
genoma argitaratuz.

1957 Laika txakur eme espa-
ziala bihurtu zen Lurraren 
inguruan orbitatu zuen lehen 
biziduna.

1891 Maria Salomea Skło-
dowska gazte poloniarrak 
izena eman zuen Parisko 
Zientzien Fakultatean. Gerora, 
Marie Curie izenez egingo zen 
ezaguna. Handik 20 urtera, bi 
Nobel Sari (Kimika eta Fisika) 
irabaziko zituen lehen pertso-
na izango zen.

1865 William Boog Leishman 
jaio zen, sukar tifoidearen 
aurkako txertoa aurkitu zuen 
medikua.

1878 Lise Meitner jaio zen, fisio 
nuklearraren aurkikuntzan 
lagundu zuen fisikaria. Otto 
Hahn lankideak Nobel saria 
jaso zuen horregatik, baina 
Lisa baztertuta geratu zen, 
emakumea eta judutarra 
zelako. Taula periodikoaren 
109. elementuari meitnerio 
deitu zioten, haren omenez.

2009 Lehen aldiz, parke eoli-
koek Espainian sortutako 
elektrizitate guztiaren % 50a  
gainditu zuten.

1880 Alfred Wegener jaio zen, 
kontinenteen jitoaren teoria 
formulatu zuen meteorologoa.

1891 Grunya Efimovna Sukha-
reva jaio zen, autismoaren 
lehen deskribapen xehatua 
argitaratu zuen haurren 
psikiatra. Aitzindaria izanaga-
tik zokoratuta geratu zen lana.

1833 Aleksandr Borodín, jaio 
zen, erreakzio aldolikoa 
aurkitzeaz gain San Peters-
burgoko emakumeentzako 
Medikuntza Eskola sortu zuen 
kimikaria. Musikagile bikaina 
ere izan zen, besteak beste, 
I g o r p r i n t z e a o p e ra re n 
sortzailea.

1914 Hedy Lamarr jaio zen, 
telekomunikazioen ingeniaria 
eta aktorea, George Antheil 
musikagilearekin batera es-
pektro hedatuaren lehen 
bertsioa asmatu zuena; hau da, 
telekomunikazioetan erabilita-
ko modulazio-teknika bat.

1764 Andrés Manuel del Río 
ja io zen, banadioa ( taula 
periodikoaren 50. elementua) 
aurkitu zuen z ientzia lar i 
espainiarra.

1897 Tilly Edinger jaio zen, 
paleoneurologia sortu zuen 
paleontologoa.

1891 Frederick Banting jaio 
zen, intsulina isolatzeagatik 
Charles Bestekin batera Nobel 
saria jaso zuen ikertzailea. 
Diabetesaren Mundu Eguna 
ospatzen da.

2003 Salamancan Kimikaren 
lehen Eguna ospatu zen. Urtero 
hiri desberdin batean antolat-
zen da egun hau.  
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1963 Sistema birakariaren 
ordez botoiak zerabiltzan lehen 
telefonoa jarri zuten zerbitzuan.

1956 Ellen Collins jaio zen. 
Estatu Batuetako transborda-
dore espazial bat pilotatu eta 
gidatu zuen lehen emakume 
astronauta izan zen.

1989 Javier Borderías y 
Margarita Tejada CSICeko 
ikertzaileek gula ospetsuak 
fabrikatzeko prozedura paten-
tatu zuten.

2017 Rosa Menéndez CSICeko 
lehen emakume presidente 
bihurtu zen. Grafenoa sortzeko 
metodo merke bat asmatu 
zuen; elektronika eta medikun- 
tzarako aplikazio ugari dauzkan 
materiala da grafenoa.

1520 Magallanesek gidatu-
tako espedizioak, haren izena 
jasoko zuen itsasartea zehar-
katu zuen.

2020 Coruñan Prismas Casa 
de las Ciencias a la Divulga-
ción Sariak banatzen dira, 
Espainiako zabalkunde zien-
tifikoaren alorreko lehiaketa-
rik zaharren eta ospetsuenaren 
esparruan.

1827 James Barry britainiar 
armadako zirujau egin zen. 
Emakume jaio zen, baina 
gizonezko nortasuna hartu 
zuen medikuntza ikasi ahal 
izateko. Afrikako lehen ze-
sarea arrakastatsua (eta 
ezagutzen den aurrenetako 
bat) egin zuen.

1892 Margarita Comas Camps  
jaio zen, Espainian zientzien 
didaktika bultzatzen aitzindari 
izan zen biologo eta pedago-
goa.

1948 Elizabeth Helen Blackburn 
jaio zen, entzima telomerasa 
aurkitzeaz gain, kromosomak 
telomeroen bitartez babestuta 
daudela aurkitzeagatik Nobel 
Saria jaso zuen biokimikaria.

1964 Michael E. DeBakeyk  
lehen bypass koronario arra- 
kastatsua burutu zuen.

1974 Orain 3,2 milioi urteko 
Lucy Australopithecus afaren-
sis ospetsuaren eskeletoa 
aurkitu zuten.

1701 Anders Celsius jaio zen, 
tenperaturaren Celsius eskala 
asmatu zuen zientzialaria.

1814 The Times egunkaria izan 
zen lurrun-prentsen bidez 
inprimatutako lehen materiala, 
eta egunkarien banaketa 
masiborako bidea erraztu 
zuen.

1800 Par isen onartu zen 
metro izeneko neurri-unitatea 
agintzeko legea.

1938 Margarita Salas jaio zen, 
phi 29 fagoaren DNA polime-
rasa aztertu zuen biokimika-
ria, hortik abiatuta Espainiako 
patenterik errentagarriena 
garatu zuena.
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1968 Kalifornian lehen ordena-
gailu-sagua aurkeztu zuten.

1815 Ada Lovelace jaio zen, 
munduko lehen konputagai-
lu-programatzailetzat jotzen 
den matematikari, informati-
kari eta idazlea.

1866 Maude Jane Delap jaio 
zen, itxian marmokak hazten 
aitzindari izan zen biologo 
autodidakta.

2012 IGMEko, CSICeko, eta 
Bartzelonako eta Kansaseko 
Unibertsitateetako ikertzai-
leek intsektuen kamuflajeko 
ebidentziarik zaharrena eman 
zuten aditzera, orain 110 milioi 
urtekoa.

1998 Lehen aldiz, nerbio- eta 
digestio-sistemak zeuzkan 
animalia baten (Caenorhabdi-
tis elegans harra) genoma 
deszifratu zuten.

1900 Mária Telkes jaio zen, ura 
d e s t i l a t z e ko e t a e t xe ko 
berokuntzarako eguzki-ener-
giaren aplikazioan aitzindari 
izan zen kimikari eta fisikaria.

1920 Albert Michelsonek eta 
Francis Peaseek Betelgeuse 
izarraren diametroa neurtu 
zuten, eguzkiaren ondoren 
neurtu zen lehen izarraren 
diametroa, hain zuzen.

1978 Espainiako Konstituzioak 
zientziari tarte bat egin zion, 
eta botere publikoei zientzia 
sustatzeko eskatu zien, interes 
orokorraren mesedetan.

1921 Isabella Helen Lugoski 
Karle jaio zen, Hego Amerikako 
igelen pozoitik ateratako 
toxinaren egitura, nerbioen 
transmisioa aztertzeko era-
biltzen dena, zehaztu zuen 
kristalografoa.

1899 Jimena Quirós Fernández 
y Tello jaio zen, Espainiako 
l e h e n o z e a n o g r a fo a e t a 
kanpaina ozeanografiko 
zientifiko batean parte hartu 
zuen lehen emakumea.

1967 Christ iaan Barnard 
zirujau hegoafrikarrak histo-
riako lehen bihotz-transplantea 
egin zuen.

1743 Martin Heinrich Klaproth 
jaio zen, uranioa (taula periodi-
koaren 92. elementua) aurkitu 
zuen kimikaria.

1930 Bere lankideei igorritako 
gutun batean («Jaun-andre 
erradiaktibo agurgarriak»), 
Wolfgang Pauli fisikariak 
oinarrizko partikula baten 
berri eman zuen: neutrinoa. 
Partikula hori 1956an detekta-
tu zuten zehaztasunez.

1935 Lehen aldiz sustatu zen 
pertsonak beren erretinaren 
patroiaren bidez identifikatze-
ko ideia, aztarna digitalen 
alternatiba gisa.

1706 Emilie du Châtelet jaio 
zen, Newtonen Principia 
frantsesera itzuliz haren 
ideiak Europa kontinentalean 
barrena hedatu eta kalkulu 
diferentzialaren eta integrala-
ren kontzeptuak zabaldu 
zituen matematikari eta 
fisikaria. 

1911 Roald Amundsen norve-
giar esploratzailea Hego 
Polora iritsi zen lehen pertso-
na izan zen.

1972 Brian May Queen, banda-
ko gitarristak, Nature aldizka-
ri ospetsuan argitaratu zuen 
bere astrofisika-doktotorego 
tesiaren lehen artikulua, 
Teideko behatokian egindako 
lanetik abiatuta.

1922 Esther Lederberg jaio 
zen. Ikertzaile honek E. coli 
bakterioa kutsatzen duen 
Lambda fagoa aurkitu zuen. 
Aurkikuntza hori mugarria 
izan zen  ingeniaritza geneti-
koaren garapenean. Diziplina 
horren amatzat jotzen da.

1908 Yvette Cauchois jaio zen, 
kristal makurreko espektrogra-
fo bat asmatuz taula periodi-
koaren elementu berrien 
aurkikuntza ahalbidetu zuen 
fisikaria.

1901 Robert Van de Graaff
jaio zen, bere izena daraman 
sorgailua asmatu zuen fisika-
ria.
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2018 Enrique Peñalver paleon-
tologoak intsektu berri bat 
deskribatu zuen; haren larbek, 
anbarean harrapatuta, arrautza 
apurtzeko mekanismo ezagun 
zaharrena erakutsi zuten.

1936 Leuzemia kronikoa zuen 
28 urteko emakume kaliforniar 
bat izan zen isotopo erradiakti-
boen tratamendua jaso zuen 
lehen pertsona.

1904 Dorotea Barnés Gonzá-
lez  jaio zen, Raman espek-
troskopia eta beste teknika 
berri batzuk asmatu zituen 
Espainiako kimikari aitzinda-
ria.

1666 Frantziako Zientzien 
Akademia sortu zen. Lavoisier, 
Laplace, Perey edo Pasteur 
izan ziren Akademia horretako 
pertsona esanguratsuenetako 
batzuk.

1643 Isaac Newton jaio zen, 
kalkulu integrala asmatzeaz 
gain mekanikaren eta grabita-
tearen legeak sortu zituen 
fisikari eta matematikaria.

1903 Ángela García de la Puerta 
jaio zen, Zaragozako Unibertsi-
tateko zientzien alorreko lehen 
doktorea bihurtu zen kimika-
ria.

1571 Johannes Kepler jaio 
zen, planeten mugimenduari 
buruzko hiru legeak sortu zituen
astronomoa.

1 8 5 2 L e o n a r d o To r r e s 
Quevedo jaio zen, xakelaria 
edo xakean jokatzeko gauza 
izan zen lehen konputagailu 
mekanikoa, edota irrati-uhi-
nen bitartez makinak kontrola 
zitzakeen telekinoa sortu 
zituen asmatzailea. Niagara 
ibaiaren gaineko transborda-
d o r e a e r e a s m a t u z u e n , 
oraindik lanean diharduena.

1879 Ellen Gleditsch jaio zen, 
isotopoen existentzia erakus-
teaz gain radioaren (taula 
periodikoaren 88. elementua) 
desintegrazioaren aldia ezarri 
zuen erradiokimikaria.

Negua hasten du

2015 IUPACek nihon ioa, 
moscovioa, tenesoa eta 
oganesona onartu zituen 
ofizialki, eta horrela elemen-
tuen taula periodikoaren 
zazpigarren ilara osatu zen.

2020 Carmen Collado Amores 
buru izan zuen MAMI proiektua 
amaitu zen, non amek seme-
alabei transferitutako bak-
terioek haurren osasunean 
eragiten duten inpaktua azter-
tu zen.

AL AS AZ OG OR LR IG



AL AS AZ OG OR LR IG AL AS AZ OG OR LR IG AL AS AZ OG OR LR IG

AL AS AZ OG OR LR IG AL AS AZ OG OR LR IG AL AS AZ OG OR LR IG

AL AS AZ OG OR LR IG AL AS AZ OG OR LR IG AL AS AZ OG OR LR IG

AL AS AZ OG OR LR IG AL AS AZ OG OR LR IG AL AS AZ OG OR LR IG

APIRILA MAIATZA

UZTAILA

EKAINA

ABENDUAAZAROAURRIA

URTARRILA OTSAILA MARTXOA

2021

ABUZTUA IRAILA

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 3024/31 25 26

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
28 29

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 24 15

1916 17 18 20 21 22

23/30 24/31

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 25

29 30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

26 27 28 29

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

30

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31





Some vector graphics thanks to Vecteezy.com Diseinua Belén Ballesteros www.belenballesteros.es

Honakoen lankidetzaz gain:

Egutegi hau honako hauen laguntza ekonomikoari esker gauzatu da:

Gertaeren bilketa, berrikuspen  eta itzulpenetan parte hartu duten guztiei: eskerrik asko!

Gelan lan egiteko ideiak biltzen dituen gida didaktikoa helbide honetan aurkituko duzu: http://www.igm.ule-csic.es/calendario-cientifico
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