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2021 | IGMEko talde batek,
lurpeko ur-ateratzeak zoruan 
eragindako hondoratzeen 
(subsidentzia) lehen mundu-
mapa argitaratu zuen, Science 
aldizkarian.

1959 | Sobiet Batasunak Luna 1 
zunda jaurti zuen espaziora. 
Ilargira bidalitako lehen 
artefaktua izan zen.

1955 | Adriana Ocampo 
planeta-geologoa jaio zen, 
NASAko Zientzia Programaren 
zuzendaria.
Juno espazio-zundak 
Jupiterren egindako misioaren 
arduraduna izan da, baita New 
Horizons-ek Plutonen 
egindakoaren arduraduna ere.

1921 | Marianne Grunberg-
Manago biokimikaria jaio zen. 
Severo Ochoarekin batera, 
polinukleotoido fosforilasa 
entzima aurkitu zuen, kode 
genetikoa argitzeko 
funtsezko tresna bat. 

1895 | Josep Pascual Vila 
kimika-ikertzailea jaio zen. 
Kimika organikoaren alorrean 
egindako ekarpenengatik 
nabarmendu zen.

1894 | Évariste Lévi-Provençal 
jaio zen, Sorbonako 
Unibertsitateko Arabiar 
Hizkuntza eta Zibilizazioaren 
lehen katedraduna. Haren 
ikerketak funtsezkoak dira 
Erdi Aroko Mendebalde 
islamikoa aztertzeko (Magreb 
eta al-Ándalus).

2015 | Tarbiat Modares 
Unibertsitateko ikerketa-talde 
batek, erresistentzia termiko 
handiko zeramika-mintz 
iragazgaitz bat sortu zuen.

2001 | Helen Rodríguez Trías 
pediatrak Estatu Batuetako 
Domina Presidentziala jaso 
zuen, diru-sarrera txikiak 
dituzten populazio
minoritarioetako emakume 
eta haurren osasun publikoa 
hobetzeagatik.

1975 | Monarka tximeleten 
hibernazio-lekua aurkitu 
zuten. Bizitza luzeko 
tximeleta eder horiek 
udazkenean migratzen dute, 
Kanadatik Mexikoko oyamel 
basoetara.

1916 | Ruth Rogan Benerito 
kimikari eta asmatzailea jaio 
zen. Ehungintzan jardun zuen 
bereziki, eta, esaterako, 
kotoizko oihalen higadura eta 
garbiketa aztertu zuen.

1827 | Piotr Semiónov-Tian-
Shanski geografo, botanikari 
eta estatistikaria jaio zen.
40 urtean baino gehiagoan 
Errusiako Sozietate 
Geografikoa zuzendu zuen, 
eta Asia barneko esplorazioa 
sustatu zuen.

1897 | Joaquina Eguaras jaio 
zen, Granadako Arabiar 
Ikasketen Eskolako 
ikertzailea. Hiri horretako 
Museo Arkeologikoko lehen 
zuzendaria izan zen, baita 
Granadako Unibertsitateko 
Filosofia eta Letren 
Fakultateko lehen emakume 
ikasle eta irakaslea ere.

1906 | Albert Hofmann 
kimikaria jaio zen. Kitinaren 
egitura deskribatu zuen,
eta LSDaren efektu
psikotropikoak frogatu 
zituen, zekale-ainoaren 
alkaloideak aztertzen zituen 
bitartean.

1900 | Gertrude Mary Cox 
estatistikaria jaio zen. 
Diseinu esperimentala ikertu 
zuen, eta ezaguna da 
Experimental Designs, liburua 
argitaratu zuelako, William G. 
Cochran-ekin batera.

1969 | John Cocke eta Michael 
Disney astronomoek 
Karramarroaren pulsarraren 
osagai optikoa identifikatu 
zuten Arizonako Steward 
Observatory-tik
(Estatu Batuak).

1850 | Sofia Kovalevskaya 
matematikaria jaio zen. 
Ekuazio diferentzialei buruzko 
Cauchy-Kovalevskaya-ren 
teorema da haren ekarpenik 
ezagunena.
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1955 | Katalin Karikó 
biokimikaria jaio zen. Drew 
Weissman immunologoarekin 
batera, RNAm-aren erabilera 
terapeutikoa (COVID-19aren 
aurkako txertoetan, adibidez) 
ahalbidetzen duen teknologia 
garatu zuen.

2006 | NASAk New Horizons 
espazio-zunda jaurti zuen, 
2015eko uztailean Plutonen 
paretik igaro zena.

1910 | Joy Adamson naturalista 
jaio zen. Born free (Libre jaioa) 
liburuagatik da ezaguna; 
Kenyan Elsa lehoi emea 
salbatzeko izandako 
esperientzia kontatzen du 
bertan.

1960 | Wu-Lien-Teh hil zen, 
pandemia baten aurka 
borrokatzeko maskaren edo 
musukoen erabileran 
aitzindari izan zen medikua.

1968 | Apollo 5 jaurti zuten, 
tripulaziorik gabeko lehen 
ilargi-moduluareki

1918 | Gertrude Elion jaio zen, 
Nobel Saria irabazi zuen 
farmakologoa. Zidobudina 
(AZT) asmatu zuen, HIESaren 
aurkako lehen sendagaia. 

1977 | Legionella pneumophila 
bakterioa, pneumonia mota 
bat den legionellosiaren 
eragilea dela aurkitu zen.

2013 | Eguzki-sistemaren 
gerriko nagusiko 274301 
asteroideari Wikipedia izena 
ipini zioten ofizialki.

1754 | Sir Horace Walpole-k 
serendipia hitza sortu zuen. 
Hitz hori erabiltzen da 
ustekabean edo ezustean 
gertatzen den balio handiko 
aurkikuntza bat izendatzeko, 
penizilinaren aurkikuntza 
adibidez.

2006 | Paedocypris progenetica 
espeziea aurkitu zuten. 
Sumatrako karpa endemiko 
hori ordura arte ezagututako 
munduko ornodunik txikiena 
bihurtu zen: alerik handienak 
10,3 mm luze dira, gehienez 
ere.

1926 | John Logie Baird-ek 
lehen telebista-sistemaren 
funtzionamendua erakutsi zuen.

1953 | Manuela Barreiro Pico 
farmazialaria hil zen. 
Aitzindaria izan zen, Santiago 
de Compostelako Unibertsita-
tean matrikulatutako lehen 
emakumea izan zelako 1896an. 
Titulua lortu ondoren, behin 
eta berriz eskatu behar izan 
zuen bere lanbidean jarduteko 
baimena, eta azkenean lortu 
zuen, 1901ean.

1911 | Marie Paris Pişmiş de 
Recillas astronomoa jaio zen. 
20 kumulu ireki eta 3 kumulu 
globular aurkitu zituen, eta 
galaxien egitura espiralaren 
gaineko lehen azalpenak 
landu zituen.

1862 | Alvan Graham Clark 
optikariak, errefrakzio-
teleskopioetarako objektibo 
handien sortzailea zenak, 
Sirio B nano zuria aurkitu 
zuen.

1950 | Percy LeBaron 
Spencer-ek bere asmakizun 
iraultzailearen patentea jaso 
zuen: mikrouhin-labea.

25 2624 2827 30

31

29

18 1917 2120 2322Al As Az Og Or Lr Ig

HILEKO EKITALDIA

LAS QUE CUENTAN LA CIENCIA
(ZIENTZIA KONTATZEN DUTENAK)
LAS QUE CUENTAN LA CIENCIA (ZIENTZIA KONTATZEN DUTENAK) zientzia eta umorea uztartzen
dituen dibulgazioko ikuskizuna da. Kordoban antolatzen da 2019. urteaz geroztik. Hainbat arlotako 
emakume dibulgatzaile eta ikertzaileek parte hartzen dute jardunaldian. Helburua? Zientzia jende 
guztiarengana hurbiltzea eta emakumeek zientzian duten egitekoa ikusgai jartzea, zorroztasunez
eta modu dibertigarrian.

https://www.uco.es/ucci/es/

https://www.uco.es/ucci/es/


1907 | Lehen plastiko 
sintetikoaren sorkuntza 
iragarri zuten: bakelita.

1932 | Madrilgo eta Granadako 
Arabiar Ikasketen Eskolak 
sortzeko Legea argitaratu 
zen, Espainian arabiar 
ikasketak babesteko eta 
sustatzeko helburuarekin.

2015 | Lehenengo aldiz 
nanopartikula biodegradaga-
rriak erabili ziren animalien 
garunetako minbizi-zelulak 
hiltzeko. Horrela, animalia 
horien bizitza luzatzea lortu 
zen.

1897 | Gertrude Blanch 
matematikaria jaio zen. 
Zenbaki-analisian eta 
konputazioan aitzindaria 
izanik, 1938an Mathematical 
Tables Project-en zuzendari 
tekniko bihurtu zen.

1888 | Winifred Goldring 
paleontologo eta hezitzailea 
jaio zen. Estromatolitoen 
gainean egin zuen 
deskribapenagatik da 
ezaguna.

1894 | Zoe Rosinach Pedrol 
farmazialaria jaio zen. 
Farmazian doktoratu zen 
lehen emakume espainiarra 
izan zen, Bazilo difterikoa eta 
pseudodifterikoa izeneko 
tesiarekin.

2000 | Europar Batasunak 
Porcilis Pesti txertoa 
baimendu zuen. Sendagai 
horrek zera ahalbidetzen du, 
txerriak immunizatzea ohiko 
txerri-izurritearen aurrean.

1917 | Elvira Dávila Ortiz 
erizaina jaio zen. Aitzindaria 
izan zen Latinoamerikan, 
erizain-lanbidean eta 
odol-transfusioetan.

1825 | Karl August Möbius 
zoologoa jaio zen. Biozenosia-
ren nozioa sortu zuen: edozein 
espezietako organismoen 
multzoa, espazio jakin batean 
elkarrekin bizi direnak.

2005 | Villanueva de la Sierra 
herriak bere Zuhaitzaren 
Festaren bigarren urteurrena 
ospatu zuen. Zuhaitzen omenez 
dokumentatutako lehen 
festatzat jotzen da. Gaur egun, 
hainbat eta hainbat herrialdek 
Zuhaitzaren Eguna ospatzen dute 
dagoeneko, berotegi-efektuaren 
edo higaduraren aurkako 
borrokan duten garrantzia 
gogora ekarriz.

1889 | Ekaterina Vladimirovna 
Lermontova paleontologoa 
jaio zen. Siberiako lehen 
estratigrafia kanbriarra sortu 
zuen, eta trilobiteak lehen 
aldiz ikertu zituen Sobiet 
Batasun zaharrean.

1921 | Asunción Linares 
paleontologoa jaio zen. 
Irakasle- eta ikertzaile-
zereginetan nabarmendu zen. 
18 doktorego-tesi zuzendu 
zituen eta 100 lanetik gora 
argitaratu, gehienak 
amoniteei buruzkoak.

2012 | Xatcobeo galiziar 
satelitea jaurti zuten. 
Sateliteetarako energia 
fotovoltaikoari eta
komunikazioei buruzko 
ikerketa egiteko helburua 
zuen.

1880 | Kono Yasui genetista 
jaio zen. 1945az geroztik, 
Hiroshimaren eta Nagasakiren 
gaineko bonbardaketen 
ondoko euri erradioaktiboak 
kaltetutako landareak aztertu 
zituen.

1404 | Leon Battista Alberti 
arkitekto eta matematikaria 
jaio zen. De Componendis 
Cyphris kriptografiari buruzko 
tratatua sortu zuen, 
Mendebaldean ezagutzen den 
zaharrena. Zifratze monoalfa-
betikoak aztertu zituen, eta 
maiztasun-taularen lehen 
adibidea aurkeztu zuen.

1862 | Agnes Pockels 
kimikaria jaio zen, gainazal-
tentsio molekularraren eta 
monogeruzen alorrean 
aitzindaria.

1905 | Nise da Silveira 
psikiatra jaio zen. Paziente 
psikiatrikoentzat agresibotzat 
jotzen zituen tekniken aurka 
borrokatzeagatik
nabarmendu zen.

923 | Al-Tabari historialaria
hil zen. Koranaren iruzkin 
garrantzitsuenetako bat 
idatzi zuen, baita historia 
unibertsaleko obra bat ere, 
arabierazko produkzio 
historiografikoaren eredu 
gisa baliatu zena.

1920 | Zlata Bartl kimikaria
jaio zen. 1959an Vegeta ongailu 
edo kondimentua sortu zuen, 
Europako ekialdeko
sukaldaritzan osagai 
ezagunenetako bat
bihurtuko zena. 

901 | Thábit ibn Qurra 
matematikari eta astronomoa 
hil zen. Aljebra- eta 
geometria-aurkikuntza 
nabarmenak egin zituen. 
Haren obra originaletatik 
aparte, grezieratik arabierara 
egin zituen itzulpenak 
lagungarri izan ziren zientzia 
klasikoaren pizkundean.
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GIBAREN ETA HIESAREN MUNDU EGUNA
GIBaren eta HIESaren Mundu Eguna abenduaren 1ean ospatzen da. Egun horretan, hezkuntza-jarduerak 
antolatzen dira, GIBaren eta HIESaren artean dauden aldeak azaltzeko, besteak beste. Ikerketa-lanek 
infekzioaren tratamenduan eta prebentzioan duten garrantzia ikusarazteko ere balio du. Egun bereziki 
garrantzitsua izaten da GIBa eta HIESa duten pertsonak ikusgai jartzeko, baita serofobiaren aurka 
borrokatzeko ere.

https://www.unaids.org/es/World_AIDS_Day 

1900 | 21P/Giacobini-Zinner 
kometa lehen aldiz ikusi 
zuten. 1985ean, espaziontzi 
batek bisitatutako lehen 
kometa bihurtu zen.

2016 | PanAfGeo hasi zen, 
Europako eta Afrikako 
zerbitzu geologikoen artean 
garatu den nazioarteko 
proiekturik handiena. IGMEk 
parte hartu zuen hartan.

2018 | Lehen aldiz aztertu zen 
klima-aldaketak urpeko 
izotzean duen eragina. IGMEk 
gidatutako EXPLOSEA 
proiektuaren esparruan 
egindako ikerketa da.

1943 | Beatrix Potter hil zen. 
Haur-ipuinen idazlea eta 
ilustratzaileaz gainera, onddoak 
beren esporetatik abiatuta hazi 
zituen lehen pertsonetako bat 
izan zen. Lizuna onddoen 
hazkundearen beste fase bat 
dela postulatu zuen, eta ez 
beste organismo bat.

1805 | Geneviève Charlotte 
Thiroux d’Arconville idazle 
eta anatomista hil zen. 
Usteltzearen gainean egin 
zituen azterlanengatik da 
ezaguna. Essai pour servir à 
l’histoire de la putréfaction 
(1766) saiakeran bildu zituen.

1891 | Marguerite Thomas 
Williams jaio zen, herritar 
beltzen eskubideak oraindik ere 
aitortu gabe zeuden garaian 
Estatu Batuetan doktoratu zen 
lehen emakume geologo 
afroamerikarra. Bere tesian 
frogatu zuenez, gizakiak paisaia 
modelatzeko gauzatutako 
jarduerak zeresana izan zuen 
Anacostia ibaian pairatutako 
uholde tragikoetan.

1791 | Charles Babbage 
matematikaria jaio zen.
Lehen kalkulu-makina 
programagarria diseinatu 
zuen. Azkenean hura egiteko 
modurik izan ez zen arren, 
ordenagailuen aitzindaritzat 
hartzen da gaur egun.

2020 | Araceli Hidalgo, 96 
urteko emakumea, Espainian 
COVID-19aren aurka 
txertatutako lehen pertsona 
bihurtu zen.

1957 | Espainian Salk
txertoa erabiltzen hasi ziren. 
Poliomielitisaren aurkako 
lehen txerto eraginkorra
izan zen.

1952 | Transistoredun lehen 
audifonoa salgai jarri zen.
300 dolarreko kostua zuen.

1924 | Yvonne Madelaine Brill 
ingeniari aeroespaziala jaio 
zen. Hidrazina bidezko 
propultsio-sistema bat 
patentatu zuen, satelite bat 
orbita geoegonkor finkoan 
beste metodo batzuekin baino 
luzaroago iraunarazteko.

1909 | Mónico Sánchezek X 
izpien eta maiztasun handiko 
korronteen lehen aparatu 
eramangarria patentatu zuen.

1938 | Karel Čapek zientzia-
fikziozko idazlea hil zen. RUR 
antzezlanean, robot hitza 
ezagutzera eman zuen (1920). 

Negua
hasten du

https://www.unaids.org/es/World_AIDS_Day
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1930 | Sara Rietti jaio zen, 
Argentinako lehen emakume 
kimikari nuklearra. Boro 
hidruroak aztertu zituen
(sus boranos esaten zien 
gaztelaniaz), industria 
aeroespazialean erabiltzen 
direnak.

1927 | Isabelle Rapin 
neuropediatra jaio zen. 
Erreferentziazko zientzialaria 
da espektro autistaren 
nahasmenduen azterketan.

1920 | Ester de Camargo 
Fonseca Moraes farmazialaria 
jaio zen. Aitzindaria izan zen 
Brasilen toxikologia 
ezartzeko eginkizunean, eta 
dopatzearen aurkako 
laborategi bat ezarri zuen 
bertan.

1748 | Claude Louis Berthollet 
kimikaria jaio zen. Kloroaren 
propietate dekoloratzaileak 
aztertu zituen, eta oihalak 
zuritzeko metodo bat garatu 
zuen sodio hipokloritoko 
soluzio bat erabiliz: lixiba.

2017 | IGMEko eta Oxfordeko 
Unibertsitateko ikertzaileek 
akain berri bat deskribatu 
zuten: Deinocroton draculi
edo Drakularen akain 
beldurgarria. Dinosauroak 
parasitatzen zituen, haien 
habietan edo habietatik 
gertu.

1822 | Elizabeth Cabot Agassiz 
naturalista eta hezitzailea jaio 
zen. Louis senarrarekin batera 
espedizio zientifikoak egin 
zituen, eta, harekin batera, 
Anderson School of Natural 
History itsas laborategia sortu 
zuen.

1921 | Valerie Hunter Gordon 
jaio zen. Paddi sistema 
bikoitza asmatu zuen: erabili 
eta botatzeko pixoihala eta 
estalki garbigarria (horrelako 
lehena), baita Nikini ere, 
konpresa higienikoen 
aurrekaria.

1877 | Thomas Edison-ek lehen 
grabazioa egin zuen fonografo-
zilindro batean. Aparatu horrek 
soinua grabatzeko eta 
erreproduzitzeko aukera 
ematen zuen.

2012 | Gabriel Lluelles 
industria-diseinugilea hil zen. 
Minipimerra asmatu zuen, 
lehen esku-irabiagailuetako 
bat, eta gaur egun izen hori 
erabiltzen da oro har tresna 
horiek izendatzeko.

2007 |  June Almeida hil zen, 
birologo aitzindaria 
birus-irudiak identifikatu
eta lortzeko metodo 
berrietan. Koronabirus bat 
mikroskopioan ikusi zuen 
lehen pertsona izan zen.

1913 | Otto Rohm-ek lehen 
entzimadun detergentea 
patentatu zuen: Burnus. 
Emazteak eman zion ideia, 
larruak ondu aurretik koipea 
disolbatzen duten estraktuak, 
oihaletako orbanak disolbatzeko 
gauza ere izan litezkeela iradoki 
zionean. Gaur egun, detergente 
guztiek daramatzate entzimak.

1546 | Tycho Brahe astronomoa 
jaio zen. Teleskopioa asmatu 
aurretik zeruaren behatzaile 
handienetako bat izan zela 
uste da.

1901 | Margaret Mead antropologoa 
jaio zen. Gizarte-zientzietan 
nagusi zen ikuspegi biologizista 
zalantzan jarri zuen; ikuspegi 
horren arabera, familia-lana 
banatzeko modu jakin bat 
ezartzen zen ustezko desberdin-
tasun batzuen arabera, gizonek 
berez produkzio-portaera 
dutelako ustean eta emakumeek 
portaera adierazkorra dutelako 
ustean oinarrituta.

1927 | Robert Noyce jaio zen, 
mikrotxipa asmatu zuen 
ingeniaria. Silicon Valley-ko 
alkatea izengoitia jarri zioten.

1204 | Ibn Maymun Maimonides 
eragin handiko filosofo 
sefardia hil zen. Medikuntzaren 
eta astronomiaren alorretan 
nabarmendu zen, eta garaiko 
zientzia eta filosofiarentzat 
erreferente bat izan zen.

1935 | Tamara Smirnova 
astronomoa jaio zen.
135 asteroide aurkitu zituen, 
74P/Smirnova-Chernykh 
aldizkako kometaz gainera, 
Nikolái Chernyj
astronomoarekin batera.

1926 | Gilbert N. Lewis-ek 
fotoia hitza lehen aldiz erabili 
zuen argiaren portaera 
korpuskularra deskribatzeko.

1813 | Antoine Parmentier 
agronomo eta higienista hil 
zen. Haren ahaleginei esker, 
patataren hazkuntza 
debekatzen zuten legeak 
indargabetu ziren. Ordura 
arte, Europako ia herrialde 
guztietan pentsatzen zuten 
patata ez zela jangarria. 

GIBaren eta
HIESaren
Mundu Eguna



1857 | Heinrich Hertz jaio zen, 
irrati-uhinak sortu eta 
detektatu zituen lehen 
pertsona.

1954 | Poliomielitisaren 
aurkako lehen txertaketa 
masiboa hasi zen, Arsenal 
lehen hezkuntzako eskolan 
(Pittsburg). Eskola horretako 
ikasleek Salk txertoa jaso 
zuten.

1871 | Charles Darwinek 
Gizakiaren jatorria liburua 
argitaratu zen.

1892 | Emmy Klieneberger-
Nobel mikrobiologoa jaio zen. 
Aitzindaria izan zen 
mikoplasmen azterketan. 
Lehen aldiz deskribatu zituen 
horien eta beste bakterio 
espezie batzuen arteko 
aldeak. L itxurako bakterioak 
ere aurkitu zituen, zelula-
hormarik ez dutenak.

1935 | Noreen Murray 
genetista molekularra jaio 
zen. B hepatitisaren aurkako 
txerto baten garapenean 
lagundu zuen;  pertsonengan 
erabiltzeko onartu zen lehen 
txerto genetikoki eraldatua 
izan zen.

1804 | Autopropultsatutako 
lehen lurrun-lokomotoraren 
fabrikazioa amaitu zen, 
Galesen (Erresuma Batua). 

1920 | Marjorie Mary Sweeting 
geomorfologoa jaio zen. Karst 
fenomenoan espezializatu 
zen, eta jakintza-maila
handia lortu zuen hainbat 
tipografiaren gainean, mundu 
osoan barrena, Txinan 
barrena bereziki, egin zituen 
bidaietan.

1930 | Mary R. Dawson 
paleontologoa jaio zen. 
Artikoan, Tertziarioko 
lur-animalien lehen fosilak 
aurkitu zituen bere
taldekideen laguntzarekin. 
Amerikaren eta Europaren 
arteko migrazio-bide bat 
erakutsi zuten, eta plaken 
teoria tektonikoa bultzatu 
zuten. 
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HILEKO EKITALDIA:  

#LabMeCrazy
Iruñean izaten da #LabMeCrazy zinema zientifikoaren jaialdia. Aurtengoa III. edizioa izango da, 
Nafarroako Unibertsitateak antolatuta. Nazioarteko ekimena da, eta ehun herrialdek baino gehiagok 
parte hartzen dute, film, dokumental edo telebistako saioekin. Askotariko gaiak lantzen dituzte, hala
nola klima-aldaketa, astronomia, elikadura, geologia eta beste asko.

https://www.unav.edu/eu/web/labmecrazy/
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1914 | He Zehui fisikari 
nuklearra jaio zen. Fisika 
nuklearrari buruzko ikerketak 
egin zituen, besteak beste, 
fisioari eta positroia-elektroia 
deuseztapenari buruzko lan 
aitzindariak.

1906 | Eleanor Josephine 
Macdonald jaio zen, 
aitzindaria epidemiologian 
eta minbiziaren ikerketan. 
Minbizia prebenitzeko 
moduko gaixotasuna zela 
proposatu zuten lehen 
pertsonetako bat izan zen.

1917 | Sameera Moussa 
fisikaria jaio zen. Erradiazio 
atomikoan espezialista izanik, 
teknologia nuklearraren 
erabilera medikoa pertsona 
guztien eskura jartzearen 
alde lan egin zuen.

1779 | Joel Roberts Poinsett 
botanikari eta estatuburua 
jaio zen. Haren omenez, 
Gabonekin lotutako landarea 
poinsettia izendatu zuten.

1960 | Ángela Nieto biologo 
molekularra jaio zen. 
Mugikortasun zelularraren 
gaineko ikerketengatik 
nabarmendu da. Bere 
ikerketek prozesu hori 
aldarazteko modua ulertzeko 
bide eman dute.

2014 | Irakeko uretan, 28 
km2-ko azalerako koral biziko 
uharri bat aurkitu zuten.

1911 | Clara Rockmore jaio zen, 
eta haren izena theremin 
izeneko musika-instrumentu 
elektronikoarekin lotuta dago 
erabat, urtetan jo eta 
perfekzionatzen lagundu 
zuena.

1941 | George P. Smith jaio zen. 
Nobel Saria jaso zuen 
bakterioen bidezko proteinen 
fabrikazioa induzitzeko 
teknikagatik. Teknika hori 
funtsezkoa izan da entzima 
eta farmakoak garatzeko.

1917 | Betty Snyder Holberton 
programatzailea jaio zen. 
ENIAC xede orokorreko
lehen ordenagailu digitalaren 
jatorrizko sei
programatzaileetako bat izan 
zen. COBOL lengoaiari egin 
zizkion ekarpenak ere 
ospetsuak dira.

1618 | Johannes Kepler-ek lege 
harmonikoa aurkitu zuen, bere 
izena daraman hirugarren 
legea. Honela dio: «Planeten 
orbitako aldien karratua 
proportzionala da
Eguzkirainoko batez besteko 
distantziaren kuboarekiko».

1997 | Muga Elektronikoa 
Fundazioak Hedy Lamarr-i
eta George Antheil-i Aitzindari 
Saria eman zien, distantzia 
luzetako hari gabeko 
komunikazioetarako espektro 
hedatuaren lehen bertsioa 
garatzeagatik. Asmakari hori 
wifi-aren aitzindaritzat
jotzen da.

1791 | Miguel Casiri arabista, 
bibliografoa eta liburuzaina 
hil zen. Bibliotheca 
Arabico-Hispana Escurialensis 
obraren egilea da
 (El Escorialeko arabiar 
esku-izkribuen katalogoa).

1941 | Donella Meadows 
ingurumen-zientzialaria jaio 
zen. Sistemen dinamikan 
espezialista izan zen, eta 
Hazkundearen mugak 
txostenaren egile nagusia. 
Aldaketa sistemikoaren 
hamabi puntuak proposatu 
zituen.

1789 | Georg Simon Ohm 
fisikari eta matematikaria jaio 
zen. Argindarrari buruz egin 
zituen lanen ondorioz, Ohmen 
legea sortu zuen, korronte 
elektriko baten intentsitatea, 
indar elektroeragilea eta 
erresistentzia lotuz.

1964 | Alexei Leonov-ek lehen 
ibilaldia egin zuen espazioan 
barrena, Voskhod 2 sobietar 
misioan.

1854 | Paul Ehrlich mediku
eta bakteriologoa jaio zen. 
Ilya Mechnikov-ekin batera 
Nobel Sari bat jaso zuen, 
immunologiaren alorrean 
egindako lanen aitortza 
moduan.

1813 | John Snow medikua
 jaio zen, epidemiologia 
modernoaren aitatzat jotzen 
dena. Frogatu zuenez, Sohoko 
iturri batetik ur kutsatua 
kontsumitu izana izan zen 
Londresko 1854ko kolera-
izurritea eragin zuena. 

1805 | Manuel Patricio García 
baritono eta kantu-irakaslea 
jaio zen. Giza ahotsa 
aztertzeko jakin-minak 
bultzaturik, laringea 
arakatzeko instrumentu bat 
asmatu zuen: laringoskopioa.

1987 | Zidobudina edo AZT 
aurkeztu zen. GIBak 
kutsatutako pertsonentzako 
lehen medikamentu 
antirretrobirala izan zen.

1900 | Frédéric Joliot-Curie 
fisikari eta kimikaria jaio zen, 
Irène Joliot-Curie-ren senarra. 
Marie Skłodowska-Curie 
amaginarrebak behin eta berriz 
eskatu zionez, 1930ean 
doktoratu zen. Bost urte 
geroago, Irènek eta Frédéricek 
Nobel Saria jaso zuten, 
elementu erradioaktibo berrien 
sintesian egindako lanengatik.
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HILEKO EKITALDIA

ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNT-
ZAKO LGTBIQA+ KOLEKTIBOAREN EGUNA
Azaroaren 18a Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako LGTBIQA+ kolektiboaren eguna da (LGBTQ+
STEM Day, ingelesez). Egun horretan, LGTBIQA+ kolektiboko kideek zientziaren arloetan izaten dituzten 
eragozpenak agerian uzten dira, aniztasuna ospatzen da eta desparekotasunari aurre egiteko
konponbideak proposatzen dira. 2020. urtean aukeratu zen egun hori, Frank Kameny-ren borroka 
gogorarazteko eta haren gatazka judizialaren 60. urteurrena ospatzeko. Kameny astronomoa eta gay
zen, eta laneko bazterkeriaren aurka borroka egiteaz gain, LGTBIQA+ kolektiboari dagokion aurrekaria 
ezarri zuen diziplina zientifikoetan.

https://prideinstem.org/lgbtstemday/

1864 | Rukhmabai emakume 
medikua jaio zen. India 
kolonialeko lehen emakume 
medikuetako bat izan zen. 
Surat-eko Emakumeen 
Ospitalea zuzendu zuen, eta, 
Rajkot-en, Gurutze Gorriko 
Sozietatea ezarri zuen.

1932 | Granadako Arabiar 
Ikasketen Eskola inauguratu 
zen. Emilio García Gómez 
arabista izan zen haren lehen 
zuzendaria. 1939an CSICen 
integratu zen.

1924 | Edwin Hubble-k bere 
aurkikuntza argitaratu zuen, 
Andromeda galaxia bat zela, 
eta ez nebulosa bat, alegia. 
Eta horrela frogatu zuen Esne 
Bidea ez zela unibertsoko 
galaxia bakarra.

1895 | Esther Applin geologo 
eta paleontologoa jaio zen. 
Aitzindaria izan zen 
mikrofosilak harri-formazioak 
datatzeko erabiltzean. 
Informazio hori Mexikoko 
golkoan petrolioa bilatzeko 
erabili zen. 

2008 | George Smoot Fisikako 
Nobel sariak  MUDIC-VBS-CV 
Museo Didáctico e Interactivo 
de Ciencias de la Vega Baja 
del Segura de la Comunitat 
Valenciana museoa 
inauguratu zuen.

1894 | Norbert Wiener 
matematikaria jaio zen. 
Zibernetikaren zientzia 
berriaren fundatzailetzat 
hartzen da.

1991 | Lu Gwei-djen biokimikaria 
hil zen. Txinako zientziaren eta 
teknologiaren historian aditua 
izan zen, eta nutriologian 
espezializatutako medikua
ere izan zen.

1920 | Joseph Shivers 
ehunetan espezializatutako 
kimikaria jaio zen. Batez ere 
ezaguna da Spandex edo 
elastanoaren garapenean
izan duen zereginagatik; 
elastikotasun eta erresisten-
tzia handiko zuntz bat da.

1803 | Coruñatik Txertoaren 
Errege Espedizio Filantropikoa 
itsasoratu zen, Francisco 
Javier Balmis-en zuzendari-
tzapean. María Pita korbetan, 
Isabel Zendal erizaina eta 22 
umezurtz zihoazen, eta 
txertoa munduan barrena 
eraman zuten.

1911 | Fe Villanueva del Mundo 
pediatra jaio zen. Filipinetako 
komunitateetan gaixotasun 
infekziosoen gainean egin 
zuen lan aitzindariagatik 
nabarmendu zen.
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Zientzia, Teknologia
eta Berrikuntzako
LGTBIQA+
kolektiboaren eguna

1927 | Hirotsugu Akaike 
estatistikaria jaio zen. 
Alkaike-ren informazio-
irizpidea formulatu zuen 
(AIC), estatistika-eredu baten 
kalitate erlatiboa neurtzeko 
oso erabilia dena.

1988 | Alexandra Elbakyan 
konputazioaren alorreko 
zientzialaria jaio zen.
2011n Sci-Hub sortu zuen, 
hainbat eta hainbat artikulu 
zientifikotara sartzea 
ahalbidetzen duen webgunea.

1887 | Elisa Leonida Zamfirescu 
jaio zen, Errumaniako lehen 
emakume ingeniaria eta 
munduko lehenetako bat. 
Errumaniako Institutu 
Geologikoko laborategiak 
zuzendu zituen.

2006 | Esther Lederberg hil 
zen, E. coli kutsatzen duen 
lambda fagoaren aurkitzailea. 
Ingeniaritza genetikoaren 
garapenerako funtsezkoa den 
aurkikuntza horrengatik, 
diziplina horren amatzat 
jotzen da.

1910 | Hua Luogeng matemati-
karia jaio zen. Unibertsitate-
hezkuntza formalik sekula izan 
ez bazuen ere, bere talentu 
matematikoak aukera eman 
zion klasiko bihurtu diren 
hainbat eta hainbat artikulu 
idazteko.

1905 | Leonardo Torres 
Quevedo-k telekinoaren 
(urrutitik kontrolatutako 
automata bat) lehen 
erakustaldia egin zuen. 
Ingeniaritzaren mugarri bat 
izan zen, historian irrati-
direkzioa izan zuen lehen 
aparatua izan zelako.

1910 | Eugenia Sacerdote de 
Lustig medikua jaio zen. 
Argentinan poliomielitisaren 
aurka txertatu zen lehen 
pertsona izan zen, jendau-
rrean bere burua eta bere 
seme-alabak inokulatuz, 
herritarrak txertoaren onurez 
konbentzitzeko.

1968 | Chika Kuroda kimikaria 
eta farmazialaria hil zen. 
Kerutin C hipertentsioaren 
aurkako farmakoa garatzen 
lagundu zuen, tipularen 
azalaren pigmentazioa 
aztertuz eta hartatik 
kertzetinazko kristalak ateraz.

1854 | Jōkichi Takamine jaio 
zen, Taka-diastasa entzimaren 
asmatzailea, lehen entzima 
industrializatua, alegia. 
Aspergillus onddotik lortu zen, 
eta edari alkoholdunak 
hartzitzeko prozesua 
azkartzeko eta digestio 
astunak arintzeko aukera 
eman zuen.

1942 | Patricia Bath mediku 
eta asmatzailea jaio zen. 
Xede medikoekiko patente 
bat jaso zuen lehen emakume 
afroamerikarra izan zen. 
Haren Laserphaco Probe 
katarata tratatzeko 
erabiltzen da.

2010 | Espainierazko lehen film 
soinuduna aurkitu zuten, 
Estatu Batuetako Kongresuko 
Liburutegian. Concha Piquer 
zenbait kanta abesten azaltzen 
da filmean, jota bat, kuple bat 
eta fado bat, besteak beste.

1945 | Milliana Kroumova 
Kaisheva fisikari eta kimikaria 
jaio zen. Koloideen kimikan 
eta elektrokimikan egin zuen 
lanagatik da ezaguna.

1715 | Dorothea Erxleben 
medikua jaio zen. Laura Bassi-n 
inspiratu zen medikuntzan 
jarduteko zeukan eskubidearen 
alde borrokatzeko, eta 
Alemanian diziplina horretan 
doktorego bat lortu zuen lehen 
emakumea bihurtu zen.

2015 |  Katherine Johnson 
matematikari afroamerikarrak 
Askatasunaren Domina jaso 
zuen Barack Obamaren 
eskutik. Mekanika orbitalari 
buruz egin zituen kalkuluak 
funtsezkoak izan ziren 
NASAren arrakasta 
bermatzeko.

1906 | Wang Ming-chen
fisikari teorikoa jaio zen. 
Aitortza jaso du prozesu 
estokastikoen eta Brownen 
mugimenduaren gainean 
egindako lanengatik.

1889 | Taha Hussein idazlea
jaio zen, Madrilen Ikasketa 
Islamikoen Institutu Egiptoarra 
fundatu zuena. Zentro horrek 
ikerketa sustatzen du arabiar, 
andalustar eta hispaniar 
kulturaren arloetan, eta zubi 
gisa dihardu, Mediterraneoko 
bi ertzen arteko elkar ulertzea 
lortzeko.

1313 | Ibn al-Jatib andalustar 
mediku, idazle eta politikaria 
jaio zen. 70 obra baino 
gehiago idatzi zituen, 
izurriaren gaineko tratatu bat 
barne. Haren poemek 
Granadako Alhambra 
edertzen dute.

1881 | Ethel Bellamy 
astronomia-informatikaria 
eta sismologoa jaio zen. 
Oxfordeko Radcliffe 
Behatokitik, gutxi gorabehera 
milioi bat izarren posizioa 
katalogatzen lagundu zuen.

1885 | Olive Wetzel Dennis 
ingeniaria jaio zen. Haren 
diseinu iraultzaileek 
tren-bidaien izaera aldarazi 
zuten. 

1887 | James Batcheller 
Sumner biokimikaria jaio zen. 
Nobel Saria jaso zuen 
entzimak purutasunez 
kristalizatzeko metodoak 
garatzeagatik. Horiei esker 
dakigu entzimak proteinak 
direla.
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1394 | Ulugh Beg sultan, 
astronomo eta matematikaria 
jaio zen. Gurjani Zij behatoki 
astronomikoa eraiki zuen, eta 
tamaina eta zehaztasun 
handiko tresnak ezarri zituen 
bertan: besteak beste, hiru 
solairuko sestante astronomiko 
itzela, inoiz eraiki diren 
handienetako bat. 

1840 | John William Draper-ek 
egin zuen astro baten lehen 
argazki arrakastatsutzat 
jotzen dena. Dagerrotipo 
baten eta 13 hazbeteko 
islatze-teleskopio baten 
laguntzarekin, Ilargiaren 
argazkia egitea lortu zuten. 
Esposizio-denbora 20 minutu 
izan zen.

2009 | Ada Lovelace-ren 
lehen Eguna ospatu zen, 
emakumeek zientzian, 
teknologian, ingeniaritzan
eta matematikan (STEM) 
izandako lorpenak
nazioartean ospatzeko 
eguna.

2018 | Bartzelonako Unibertsi-
tateko eta IGMEko ikertzaileek 
gorteatze sexualeko 
jokabidearen lehen ebidentzia 
aurkitu zuten, duela 105 milioi 
urte bizi izan ziren collembola 
artropodoen artean. 
Artropodo talde hori 
intsektuen gertukoa da.

1902 | Marion Cameron
Gray jaio zen, Gray-ren 
grafoari izena eman zion 
matematikaria.

1946 | Marguerite Perey-ek 
bere doktorego-tesia 
defendatu zuen:
87. elementua: Aktinioa K.
Azken esaldian, aurkitu berria 
zuen elementua izendatu 
zuen: frantzioa.

1927 | Theo Colborn zoologoa 
jaio zen. Ingurumen-osasunean 
espezialista izanik, ezaguna 
da, batez ere, disruptore 
endokrinoen gainean egin 
zituen azterlanengatik.

2008 | 11:00etan, AMETSE 
Asociación Metereológica del 
Sureste elkartea legez eratu 
zen. Espainiako meteorolo-
gia-zientziaren zaleentzako 
lehen sareetako bat da.

1811 | Robert Bunsen jaio
zen, Henry Roscoe ikaslearekin 
eta Peter Desaga teknikariare-
kin batera Bunsen metxeroa 
asmatu zuena. Munduko ia 
laborategi guztietan jarraitzen 
dute metxero hori erabiltzen.

1927 | Joan Feynman 
astrofisikaria jaio zen. 
Ezaguna da auroren jatorria 
ulertzen lagundu zuelako,
eta eguzki-orbanen zikloak 
aurreikusteko metodo bat 
aurkitu zuelako.

2014 | Txertaketa-kanpainei 
esker, Asiako hego-ekialdean 
poliomielitisa desagerraraztea 
lortu zen.
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HILEKO EKITALDIA

BURMUINAREN NAZIOARTEKO ASTEA
Burmuinaren Nazioarteko Astea martxoan izaten da. Mundu osoko unibertsitate, museo eta laborategiak 
elkarlanean aritzen dira organo horren funtzionamenduari buruzko dibulgazioa koordinatzeko. Aste 
horretan, burmuina edo garuna zaintzea zein garrantzitsua den ikusarazten da, eta, besteak beste, loari, 
antsietateari edo hizkuntzari buruzko bitxikerien berri ematen da. 2009. urtean iritsi zen ekimena 
Espainiara, Neurologiako Espainiako Sozietateari esker eta, harrezkero, 30 hiritan baino gehiagotan 
egiten dituzte jarduerak urtero.

https://www.semanadelcerebro.es/

https://ww.semanadelcerebro.es/


1647 | Maria Sibylla Merian 
naturalista eta pintorea jaio 
zen. Entomologia modernoaren 
aitzindaria izan zen, tximeleten 
metamorfosiaren gainean egin 
zituen behaketa zehatzei eta 
berak ilustratutako 
deskribapenei esker.

1885 | Jaime Ferrán medikua 
Valentzian koleraren aurkako 
txertoa inokulatzen hasi zen, 
hirian barrena hedatzen ari zen 
izurritea geldiarazten 
saiatzeko. Gaixotasun horren 
aurkako lehen txertoa izan zen.

1973 | Motorola-ko ikertzaile 
Martin Cooper-ek lehen 
telefono-deia egin zuen 
telefono mugikor bat erabiliz.

1732 | José Celestino         Mutis 
botanikari, matematikari, 
astronomo eta medikua jaio 
zen. 30 urte iraun zuen 
Granadako Erresuma Berriko 
Errege Espedizio Botanikoa 
zuzendu zuen, eta kininaren 
propietate medikoak aztertu 
zituen.

1827 | John Walker kimikari 
britainiarrak, aurreko urtean 
asmatua zuen lehen 
pospolo-kaxa saldu zuen.

1785 | James Hutton geologoak, 
Geologiaren funtsezko 
ekarpenetako bat den Lurreko 
teoriaren lehen irakurketa 
publikoa eskaini zuen.

1925 | Janet Davison Rowley 
genetista jaio zen. Giza 
genetikan espezializatuta 
egonik, translokazio 
kromosomikoa leuzemiaren 
eta beste minbizi mota batzuen 
eragilea zela identifikatu zuen.

1917 | Irene Ayako Uchida 
genetista jaio zen. Emakume 
haurdunekin erabilitako X 
izpien eta gaixotasun 
kongenito batzuen arteko 
erlazioa identifikatzen
lagundu zuen.

1903 | Marion Amelia Spence 
Ross fisikaria jaio zen. X 
izpien kristalografian eta 
fluidoen dinamikan egin zuen 
lanagatik da ezaguna.

1922 | Nancy Fannie Millis 
mikrobiologoa jaio zen. 
Australian hartzidura-teknikak 
sartu zituen, eta Australiako 
unibertsitate batean 
mikrobiologia aplikatua 
irakasteko lehen ikastaroa 
sortu zuen.

2009 | Julio Cortés Soroa 
arabista hil zen. Koranetik 
gaztelaniara egin den itzulpen 
onenetako bat egin zuen, eta 
haren arabiarra-espainiera 
hiztegia lexikografia 
elebiduneko goreneko obren 
artean dago.

1874 | George Harrison Shull 
genetista eta botanikaria jaio 
zen. Arto puruaren barietate 
berriak landatu eta elkar 
gurutzatu zituen. Ondorengotza 
hibridoa indartsuagoa eta 
iragartzen errazagoa zela 
frogatu zuen, merkataritzaxe-
deekin landatzeko ezin hobea.

1755 | James Parkinson 
medikua jaio zen. Paralisi 
astintzailea edo Parkinsonen 
gaixotasuna aurkitu zuen. 
Horregatik Parkinsonaren 
Mundu Eguna ospatzen da 
egun horretan.

1925 | Evelyn Berezin ingeniari 
informatikoa jaio zen. 
Testu-prozesadoreen 
amatzat hartzen da, testuak 
biltegiratu eta editatzeko 
programa baten ideia garatu 
baitzuen.

1198 | Averroes gisa 
ezagututako Ibn Rushd 
intelektual andalustarra jaio 
zen. Bere obren artean 
nabarmentzekoak dira, 
Aristotelesen obraren 
komentarioak batetik, eta 
Medikuntzaren oinarrizko 
ezagupenen liburua bestetik.

1942 | Katia Krafft bulkanologoa 
jaio zen. Haren erreportaje 
grafikoak lagungarri izan ziren 
sumendien gaineko azterlanak 
garatzeko eta herritarrak 
arriskugarri izan daitezkeen 
eremuak hustu beharraz 
kontzientziatzeko.

1955 | Jacques Perret 
filologoak frantseseko 
ordinateur hitza asmatu zuen 
(ordenagailua), IBM enpresari 
igorritako gutun batean.
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HILEKO EKITALDIA 

OSASUN MENTALAREN MUNDUKO EGUNA
Osasun Mentalaren Munduko Eguna urriaren 10ean da. Osasun Mentalaren Mundu Erakundeak
eta Osasunaren Mundu Erakundeak hautatu zuten egun hori. Gure gizartean ongizate psikikoak 
lehentasunezkoa izan behar duela nabarmentzen da egun horretan, eta osasun mentaleko arazoak 
nola identifikatu eta arazo horiei aurrea nola hartu azaltzen da. Era berean, herritar guztiei
bizi-kalitate handiagoa ziurtatzeko hobekuntzak ere aldarrikatzen dira.

https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day

1872 | Laura Rodríguez 
Dulanto medikua jaio zen. 
1900ean, Perun zirujau-
medikuntzako titulua lortu 
zuen lehen emakumea 
bihurtu zen . Haren ekimenak 
herrialdeko beste hainbat 
emakumeri bidea ireki zien.

1934 | Santiago Ramón y Cajal
hil zen, zientzietako lehen 
Nobel Saridun espainiarra. 
Nerbio-sistemaren egituraren 
gainean egin zuen azterlanaga-
tik eman zioten saria.

1862 | Auguste Lumière 
asmatzailea jaio zen.
Louis anaiarekin batera, 
zinematografoa sortu zuen, 
irudiak mugimenduan filmatu 
eta proiektatzeko gai zen 
makina aitzindaria.

1900 | Boston Symphony Hall 
inauguratu zen, parametro 
akustikoak erabiliz
diseinatutako lehen 
kontzertu-aretoa. Munduko 
onenen artean dago, eta 
Wallace Clement Sabine 
fisikariak diseinatu zuen.

2016 | LETIPharma-k 
txakur-leishmaniosiaren  
aurkako txertoa aurkeztu zuen 
(LetiFend), proteina 
birkonbinatu batean oinarritua 
eta txertatuak eta kutsatuak 
bereizteko aukera ematen 
duena. Zoonosi horrek txakur 
eta gizakiei eragiten die.

1951 | Junta de Energía Nuclear 
(JEN) erakundea sortu zen, 
Junta de Investigaciones 
Atómicas erakundetik 
abiatuta. Espainian material 
erradioaktiboak ikertzen hasi 
ziren.

2010 | Enrique Peñalver-ek 
(IGME) eta Jean Gaudant-ek 
(Frantziako Historia 
Naturaleko Museo Nazionala), 
duela 10 milioi urteko arrain 
berri bat aurkitu zuten. 
Aphanius bicorbensis izendatu 
zuten, Bicorb (Valentzia) 
herriaren omenez.

2002 | Vatikanoak Galileo 
birgaitu zuen, kondenatu 
zutenetik 359 urte igaro 
ondoren.

1921 | Marian Koshland biologoa 
jaio zen. Antigorputzen 
aminoazidoetan nabari diren 
aldeei esker, kanpo-
inbaditzaileei aurre egiteko 
duten efizientzia eta efikazia 
azal daitezkeela aurkitu zuen.

1920 | Sarah Lee Lippincott 
astronomoa jaio zen. 
Aitzindaria izan da
astrometria erabiltzen izar 
binarioen izaera zehazteko 
eta exoplanetak bilatzeko.

1953 | Winifred Elsie Brenchley 
agronomo eta landare-
fisiologoa hil zen. 
Rothamsted-eko Estazio 
Esperimentalean egin zuen 
lanari esker, besteak beste, 
landareak hidroponian hazteko 
teknika hobetzea lortu zen.

2011 | NASAk Suomi NPP 
satelitea jaurti zuen, Lurreko 
behaketa klimatologikoak 
egiteko misioarekin.

1933 | Albert Calmette hil
zen, tuberkulosirako txertoan 
erabili zen Mycobacterium 
tuberculosis-en (Calmette-
Guerin-en baziloa) forma 
ahuldu baten aurkitzailea.

1929 | Regina Iosifovna 
Tyshkevich matematikaria 
jaio zen. Grafo-teorian 
espezialista izanik, grafo 
zatituen nozioa asmatu zuen 
beste asmatzaile batzuekin 
elkarlanean.

2022 | Molaren eguna ospatuko 
da, 06:02tik (06:02 AM) 
18:02ra bitarte (06:02 PM).
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1912 | Kathleen Ollerenshaw 
matematikari eta hezitzailea 
jaio zen. Karratu magikoetan 
espezializatu zen, non 
zenbakien batura berdina den 
zutabe, ilara eta diagonal 
nagusien arabera.

1846 | Eliza Maria Mosher 
mediku eta hezitzailea jaio zen. 
Aitzindaria izan zen medikun-
tza posturalean eta sistema 
anatomikoetan: tranbietarako 
eserlekuak diseinatu zituen, 
bai eta haurtzaindegietarako 
aulki anatomiko bat ere.

1907 | Salome Gluecksohn 
Waelsch enbriologoa jaio zen. 
Garapenaren genetikaren 
fundatzaileetako bat da.

1952 | Joseph Woodland eta 
Bernard Silver asmatzaileen 
US #2,612,994 patentea 
argitaratu zen: barra-kode 
primitibo batena zen.

2015 | NASAk iragarri zuen 
New Horizons zundak 
Plutonen ur izoztua eta zeru 
urdina detektatuak zituela.

2005 | Marshall eta Warren 
medikuek Nobel Saria irabazi 
zuten Helicobacter pylori 
bakterioak ultzera gastrikoak 
eragiten dituela aurkitzeagatik. 
Komunitate zientifikoaren 
eszeptizismoaren aurrean, 
Marshall-ek bere hipotesia 
frogatu zuen bakterio hori bere 
buruari inokulatuz.

1958 | Neil deGrasse Tyson 
astrofisikari eta dibulgatzaile 
zientifikoa jaio zen. Haren 
liburuei esker, espazio-
zientziak publiko
handiarengana hurbildu dira.

1971 | Mol unitatea —substantzia-
kantitatea neurtzen duen 
unitatea— neurri kimiko gisa 
hartu zen, eta Nazioarteko 
Unitate Sistemaren (SI) 
oinarrizko sei unitateei 
erantsi zitzaien.

1410 | Lehen aipamena Pragako 
erloju astronomikoaren 
inguruan. Haren koadrante 
astronomikoak astrolabio
itxura dauka eta eguneko 24 
orduak, Eguzkiak eta Ilargiak 
dituzten posizioak eta beste 
xehetasun astronomiko batzuk 
erakusten ditu.

1889 | Jorge Loring Martínez 
jaio zen. Aireplano berriak 
asmatu zituen, eta CETA 
fundatu zuen, bidaiariak 
garraiatzeko Espainiako 
lehen airelinea.

1100 | Ibn al-Zarqalluh 
Az-Zarqali hil zen, astronomo 
andalustar garrantzitsuena. 
Gerardo de Cremona-k 
latinera itzuli zituen haren 
lanak, eta hedapen handia 
izan zuten Erdi Aroko 
Europan.

1865 | John Wesley Hyatt-ek 
zeluloidea patentatu zuen, 
zinema-filmak egiteko 
erabilitako plastikoa.

1910 | Cahit Arf matematikaria 
jaio zen. Bere izena 
daramaten hainbat kontzeptu 
garatu zituen, hala nola Arf-en 
eraztuna, Arf-en talde-erdiak, 
Arf-en inbariantea edo 
Hasse-Arf-en teorema.

1986 | 1945ean Argentinako 
erbestean hildako Pío del Río 
Hortega zientzialariaren 
gorpuzkiak Espainiara iritsi 
ziren. Mikroglia aurkitu 
zuelako da ezaguna. Mikroglia 
nerbio-sistemaren zelula 
mota bat da.

2012 | Xavier Dumusque-k eta 
haren kolaboratzaileek Alpha 
Centauri Bb exoplanetaren 
aurkikuntza iragarri zuten. 
Alfa Centauri izar-sistema 
hirukoitzean dago.

1949 | Christopher Polge-k 
jakinarazi zuen glizerolak 
espermatozoideak izozteko 
aukera ematen zuela, eta 
iragarpen horrek suposatu 
zuen laguntza bidezko 
ugalketaren tekniken hasiera.

Osasun Mentalaren
Mundu Eguna
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1870 | Vera Gedroitz zirujaua 
jaio zen. Errusiaren eta 
Japoniaren arteko gerran 
laparotomia bidez egin zituen 
ebakuntzek arrakasta-maila 
handia lortu zuten. Horregatik, 
Errusiako armadak metodo 
hori hartu zuen sabeleko zauri 
sakonak tratatzeko.

1887 | Margaret Newton 
fitopatologo eta mikologoa jaio 
zen. Zurtoinaren herdoilaren 
(Puccinia graminis) gaineko 
ikerketa aitzindariak egin 
zituen, gariaren gaineko 
eraginagatik batez ere.

1830 | Clémence Augustine 
Royer filosofo eta zientzialaria 
jaio zen. Charles Darwinen 
Espezieen jatorria frantsesera 
itzuli zuen, lehen aldiz. Hala, 
darwinismoa Frantzian sartu 
zuen.

1992 | Kaktusetan
espezializatutako Walther 
Haage baratzezain eta 
botanikaria hil zen. Kaktus 
berriak bilatzeko espedizioak 
finantzatu zituen, hibridazioak 
egin zituen eta landare horiek 
zaintzeko gidak argitaratu.

1941 | Ray Tomlinson 
ingeniaria jaio zen, posta 
elektronikoa asmatu zuena.

1955 | Albert Einstein fisikaria 
hil zen. Erlatibitatearen teoria 
garatu zuen, eta historiako 
fisika-ekuaziorik ospetsuena 
ondorioztatu zuen: E=mc².

1953 | Watson-ek eta Crick-ek 
DNAren egitura argitaratu 
zuten Nature aldizkarian, eta 
horregatik Nobel Saria jaso 
zuten 1962an. Haien 
kolaboratzailea zen Rosalind 
Franklin fisikariak ez zuen 
saririk jaso 1958an hil zelako, 
eta saria onartzeko hitzaldietan 
ere ez zuten aipatu.

2016 | Margarita Salas 
biokimikari espainiarrak
bere izena daraman
aretoa inauguratu zuen, 
MUDIC-VBS-CV Museo 
Didáctico e Interactivo de 
Ciencias de la Vega Baja
del Segura museoan.

1923 | Shen Tianhui kimikaria 
jaio zen. Lur arraroetako eta 
molibdenoko meatzeak ikertu 
zituen bereziki, baita 
triklorosilanodun silizio 
superpuruaren fabrikazioa 
ere.

1854 | Hertha Ayrton fisikari 
eta ingeniaria jaio zen. Arku 
elektrikoen eta hondar- eta 
ur-uhinen gainean egindako 
lanagatik da ezaguna.

2016 | OceanOne ezagutzera 
eman zuten, propulsatzaileak 
erabiliz itsas hondoan 
mugitzeko gauza den robot 
humanoidea.

1879 | J. J. Thomson fisikariak 
elektroiaren aurkikuntza 
iragarri zuen, inoiz aurkitutako 
lehen partikula subatomikoa.

1787 | Mateo Orfila mediku eta 
kimikari espainiarra jaio zen, 
toxikologia zientifikoaren 
aitatzat jotzen dena.
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DNAREN NAZIOARTEKO EGUNA
Apirilaren 25a DNAren Nazioarteko Eguna da. 1953. urteko egun horretan, DNA edo azido
desoxirribonukleikoaren egitura argitaratu zen, lehen aldiz, zientzia-aldizkari batean. RNA edo azido 
erribonukleikoarekin batera, izaki bizidunen informazio genetikoa biltzen du. Nolako egitura duten 
jakinda, geneak belaunaldiz belaunaldi nola transmititzen diren uler dezakegu, edo gaixotasun 
genetikoek nola funtzionatzen duten. James Watson, Francis Crick eta Maurice Wilkins-ek Nobel
Saria jaso zuten aurkikuntza hori egiteagatik, baina Rosalind Franklin emakumezko zientzialariaren 
ikerketetan oinarrituta lortu zuten.

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-adn

DNAren
Nazioarteko

Eguna

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-adn


1892 | Annie Elizabeth Dorothy 
Garrod arkeologoa jaio zen. 
Hainbat aztarnategi
prehistorikotan lan egin zuen, 
Bretainia Handian, Gibraltarren, 
Kurdistango eskualdean, 
Ekialde Hurbilean eta Libanon.

2012 | Ángela Ruiz Robles 
maistrak sortutako Entziklopedia 
Mekanikoa MUNCYT Zientzia eta 
Teknologia Museo Nazionaleko 
erakusketa iraunkorrean sartu 
zen. Aniztasunaren arretari 
lotutako ikuspegi sendo bat 
jasotzen zuen liburu elektroni-
koaren aurrekari horrek, 
integratzeko arazoak zeuzkaten 
ikasleei audio eta lupak 
eskuratzeko aukera emanez.

1849 | Bertha Ringer (ondoren, 
Benz) automozioaren 
aitzindaria jaio zen. 
Balazta-pastillak asmatu 
zituen, eta munduak Benz 
Patent-Motorwagen konpainian 
arreta jartzea lortu zuen, auto 
bat distantzia luze batean 
gidatu baitzuen (105 km).

1800 | Uraren lehen elektrolisia 
gauzatu zen, William 
Nicholson eta Anthony 
Carlisle kimikarien eskutik.

1956 | Joe Hin Tjio-k (Aula 
Dei-ko Estazio Esperimentala, 
CSIC) eta Albert Levan-ek 
(Lund-eko Unibertsitatea, 
Suedia) giza espeziearen 
kromosoma kopuru zehatza 
argitaratu zuten (46), 
Hereditas aldizkarian.

1882 | Ann Haven Morgan 
zoologo eta ekologoa jaio zen. 
Limnologiari, animalien 
hibernazioari eta ekologiarekin 
eta ingurumenarekin lotutako 
beste gai batzuei buruzko 
ikerketak egin zituen.

1945 | Luis Enjuanes kimikari 
eta birologoa jaio zen.
Ezaguna da Bioteknologia 
Zentro Nazionaleko 
koronabirus-
laborategia zuzentzen 
duelako (CNB, CSIC).

1946 | Birutè Galdikas 
etologoa jaio zen. Haren 
espezialitatea primatologia 
da, eta, zehazkiago, 
orangutanak.

1899 | Arda Alden Green 
biokimikaria jaio zen. 
Serotoninaren eta
bioluminiszentziaren gaineko 
aurkikuntza garrantzitsuak 
egin zituen.

1926 | David Attenborough 
naturalista britainiarra jaio 
zen, zientzia-dibulgazioko 
dokumentalen aurkezle 
ospetsua.

1881 | Theodore von Kármán 
jaio zen, aerodinamika 
modernoaren eta erregai 
likidoarekin bideratutako 
propultsio espazialaren aita.

1977 | Maryam Mirzakhani 
matematikaria jaio zen.
Fields Domina jaso zuen
lehen emakumea izan zen, 
nazioarteko matematikarien 
komunitateak ematen duen 
saririk gorena.

1883 | Georgios Papanicolaou 
medikua jaio zen.
Umetoki-lepoko minbiziaren 
detekzio goiztiarrerako proba 
bat garatu zuen:
Papanicolauren proba edo 
baginako zitologia.

1796 | James Phipps haurra 
historiako lehen pertsona 
txertatua bihurtu zen.
Edward Jenner-ek jarri zion 
baztangaren aurka garatua 
zuen txertoa.

1857 | Williamina Fleming 
astronomoa jaio zen. Zaldi 
Buru nebulosa ospetsua 
aurkitu zuen, baita beste 
hainbat noba, gas-nebulosa 
eta izar aldakor ere.
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OZONO GERUZA BABESTEKO
NAZIOARTEKO EGUNA
Ozono-geruza babestea hil ala bizikoa da: geruza murrizten denean, erradiazio ultramore gehiago iristen 
da lurrazalera, eta horrek kalte larriak eragiten ditu osasunean eta ingurumenean. Gai horren gainean 
kontzientziatzeko asmoz, Nazio Batuen Batzar Nagusiak Ozono Geruza Babesteko Nazioarteko Eguna 
izendatu du irailaren 16a. 1987ko egun horretan Montrealgo Protokoloa sinatu zen, hau da, ozono-geruzan 
kalteak eragiten dituzten substantziak kontrolatzeko eta klima-aldaketa desazeleratzeko 
ingurumen-akordioa, eta gertakariaren urteurrena gogorarazten dugu urtero, egun horretan.

https://www.un.org/es/observances/ozone-day

1952 | Alfred Hershey-ren eta 
Martha Chase-ren
esperimentuaren emaitzak 
argitaratu ziren. Txosten 
horrek berretsi zuen DNA 
(eta ez proteinak) dela material 
genetikoaren oinarria.

1915 | Elizabeth Stern 
anatomopatologoa jaio zen. 
Zitopatologian espezializatutako 
lehen pertsonetako bat izan 
zen; gorputzeko hainbat 
ataletatik erauzitako zelulen 
alterazioak aztertzen ditu 
diziplina horrek.

1895 | Juan de la Cierva jaio 
zen, helikopteroaren 
aurrekaria den autogiroa 
asmatu zuen ingeniari eta 
hegazkinlaria.

1896 | Dorothy M. Needham 
biokimikaria jaio zen. Batez 
ere, muskuluaren biokimikaz 
egin zuen lanagatik da 
ezaguna.

1869 | Mary Mallon jaio zen, 
Maria Tifoidea deitzen zaiona. 
Sukar tifoideoa eragiten 
duten bakterioen lehen 
eramaile asintomatiko gisa 
identifikatu zuten. Harrezkero, 
koarentenan eman zuen 
bizitza osoa.

2000 | Minbiziaren Ikerketaren 
lehen Nazioarteko Eguna  
ospatu zen. Kontzientzia 
sortzeko eta gizartea 
mobilizatzeko helburuarekin, 
gaixotasun horren
prebentzioan eta kontrolean 
aurrera egiteko bidean.

1940 | Louise Napier Johnson 
biokimikaria jaio zen.
X izpi bidezko kristalografia-
teknikaren bitartez, 
glukogeno fosforilasa 
entzima ikertu zuen.

1962 | Rachel Carson itsas 
biologoak Silent Spring liburua 
argitaratu zuen, pestiziden 
bereizi gabeko erabileraren 
gaineko jarrera aldarazi 
zuena.

1895 | Pasteurizazioa asmatu 
zuen Louis Pasteur kimikaria hil 
zen. Esnearen eta beste hainbat 
likidoren mikroorganismoak 
kontrolatzea ahalbidetzen du 
metodo horrek.

1511 | Miguel Servet teologo 
eta zientzialaria jaio zen, 
birika-zirkulazioaz egin zuen 
deskribapenagatik ezaguna 
dena. 1543an Suitzan atxilotu 
zuten, eta sutean hiltzera 
kondenatu.

1886 |  Gaston Ramon albaitari 
eta biologoa jaio zen. Haren 
lana funtsezkoa izan zen 
difteriaren eta tetanosaren 
aurkako txerto eraginkorrak 
garatzeko.

1893 | Elizabeth M. Bright 
fisiologoa jaio zen. Alfred C. 
Redfield ozeanografoarekin 
batera, erradiazioak Nereis 
itsas zizarearengan eta beste 
hainbat animaliarengan 
eragindako efektuak aztertu 
zituen.

Udazkena
hasten du
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1992 | Barbara McClintock 
botanikaria hil zen. Nobel 
Saria jaso zuen transposizio 
genetikoaren alorrean egin 
zituen aurkikuntzengatik.

2020 | Torontoko Unibertsitate-
ko zientzialariek, arropa 
bakerotik eratorritako 
mikrozuntz urdinak aurkitu 
zituzten Artikoko uretan. 
Aditzera eman zutenez, bakero 
bakar batek 50.000 partikula 
txiki-txiki askatzen ditu 
garbiketa bakoitzeko.

1979 | Pioneer 11 zunda 
Saturno planeta bisitatu
zuen lehena bihurtu zen, 
21.000 kilometro gainetik 
hegan eginez.

1939 | Alan Turing Bletchley 
Park-en hasi zen lanean, 
Bigarren Mundu Gerran 
alemaniarren ezkutuko 
kodeak deskodetzeko lanetan.

1936 | Tasmaniako azken tigrea 
hil zen. Benjamin izena zuen, 
baina eme bat zelako susmoak 
daude. Irailaren 7an, Australiak 
Espezie Mehatxatuen Eguna 
ospatzen du.

1954 |  Jonas Salk mediku eta 
birologoak poliomielitisaren 
aurkako txertoa aurkeztu 
zuen. Funtsezkoa izan zen oso 
hilkorra den gaixotasun hori 
desagerrarazteko.

1947 | Akats informatiko baten 
lehen kasua erregistratu zen: 
sits bat harrapatuta zegoen 
Harvardeko Unibertsitateko 
Mark II ordenagailuko 
errelean.

2012 |  Akihiko Hoshide 
astronautak bere selfi famatua 
hartu zuen, Nazioarteko 
Estazio Espazialean Lurraren 
inguruan orbitatzen zuen 
bitartean. Atzean Eguzkia 
erakusten zuen argazkia birala 
egin zen sare sozialetan.

1929 |  Ljubov Rebane fisikaria 
jaio zen. Laser bidezko 
espektroskopia irakaskuntzan 
sartu zuen, eta espezialista-
belaunaldi oso bat prestatu 
zuen gai horretan.

     1926 | Thomas Brock 
mikrobiologoa jaio zen. 
Yellowstonen oso tenperatura 
altuan bizi diren bakterioak 
aztertu zituen. Haren lana 
oinarrizkoa izan zen
polimerasaren kate-erreakzioa 
(PCR) garatzeko.

1884 | Harvey Fletcher fisikaria 
jaio zen. Akustika-alorrean 
hainbat aurkikuntza egin 
zituen, eta audifonoa asmatu 
zuela uste da.

1912 | Kamala Sohonie 
biokimikaria jaio zen. Indiako 
sektore pobreenetako 
jendeak kontsumitutako 
lekaleen, arrozaren eta beste 
elikagai batzuen balio 
nutritiboak eta bitaminen 
efektuak ikertu zituen.

2015 | SISMOSIMA proiektuaren 
barruan, Raúl Pérez (IGME) 
Vapor izeneko leizera jaitsi 
zen, munduko leizerik 
beroena. Alhama de Murcia 
herrian kokatua, 2011n Lorcan 
lurrikara eragin zuen failaren 
gainean dago.

1957 | The New England Journal 
of Medicine aldizkariak 
hezur-muineko lehen 6 
transplanteen emaitzak 
argitaratu zituen, leuzemia edo 
mieloma anizkoitza tratatzea 
ahalbidetzen zuen teknika 
baten berri emanez. 1990ean 
haren egileak, E. Donnall 
Thomas-ek, Nobel Saria
jaso zuen. 

1853 | Hans Christian Gram 
bakteriologoa jaio zen. 
Gram-en tindatzea garatu 
zuen, bakterioak ikusi eta 
bereizteko erabilitako 
tindatze diferentzial bat.

1830 | Munduko hiriarteko 
lehen trenbide-linea 
inauguratu zen 
(Liverpool-Manchester).

1982 | Pei Wenzhong 
paleontologo eta antropologoa 
hil zen. 1929an Homo erectus 
pekinensis aurkitu zuen 
indusketaren arduraduna izan 
zen, aurkikuntza hori 
funtsezkoa izanik eboluzioaren 
teoria berresteko.

1801 | Edward William Lane 
orientalista eta lexikografoa 
jaio zen. Egiptoko bizitzaren 
gaineko deskribapenengatik da 
ezaguna, baita Arabic-English 
Lexicon lanarengatik ere, 
arabieratik Europako hizkuntza 
batera egindako hiztegi 
onenetako bat.
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1954 | Cindy Lee Van Dover 
ozeanografoa jaio zen. 
Esplorazio ozeanikoaren 
historian urpekari 
garrantzitsuena den Alvin 
pilotatu zuen lehen 
emakumea izan zen.

1850 | Oliver Heaviside jaio 
zen. Ekuazio diferentzialak 
ebazteko metodo
matematikoak garatu zituen.

2014 | Argentinan Patagotitan 
mayorum dinosauroa aurkitu 
zuten, ordura arte ezagututako 
handiena, 40 m-ko luzera, 20 
m-ko altuera eta 77 tonako 
pisua baitzuen.

1873 | Levi Strauss-ek eta 
Jacob Davis-ek laneko 
galtzetako tentsio-puntuetan 
errematxeak jartzeko prozesua 
patentatu zuten,
eta horrela galtzei sendotasun 
handia eman zieten. Bakero 
urdin ospetsuak sortu ziren 
horrela.

1804 | El Regañón General 
egunkariak Leongo alkatearen 
agindua argitaratu zuen, bere 
barrutian baztangaren aurkako 
txertoa jartzea agintzen zuena. 
Herritarren mesfidantzari aurre 
egiteko eta txertoaren 
segurtasuna frogatzeko, alkateak 
eta Antonio José Fernández 
zirujauak bira txiki bat egin zuten 
herrixketan barrena lehendik 
txertatutako pertsonekin batera. 
Pertsona haiek txertoaren 
eramaile gisa ere jarduten zuten.

1909 | Margaret Mee 
botanika-ilustratzailea jaio 
zen. Eskala handiko 
meatzaritzaren inpaktuaz
eta Amazonasen arroko
basosoiltzeaz sentsibilizatzeko 
ardura hartu zuten lehen 
emakume ekologistetako
bat izan zen.

1922 | Esther M. Conwell 
fisikari eta kimikaria jaio zen. 
Erdieroaleen eta eroale 
organikoen propietateak 
aztertu zituen, bereziki 
elektroien garraioari 
dagokionez.

1032 | Teleskopioa asmatu 
baino zenbait mende 
lehenago, Ibn Sina-k 
(Avizena) lehen aldiz behatu 
eta deskribatu zuen Venusek 
Eguzkiaren aurretik egiten 
duen bidea, fenomeno 
astronomiko bitxia.

2016 | Erromatar zibilizazioa 
aztertzeko lanetan aditua den 
Mary Beard-i Asturiasko 
Printzesa Saria eman zioten. 
Dibulgazio-alorrean egin duen 
lan handiari esker, klasikoak 
publiko handiarengana 
hurbildu ditu.

1689 | Mary Wortley Montagu 
jaio zen, intelektuala eta 
baztangaren aurkako 
inokulazioaren aitzindaria. 
Turkian aztertu zuen teknika 
hori, eta Ingalaterrara 
inportatu zuen Edward 
Jenner-ek bere azterlanak 
egin baino hogeita hamar
urte lehenago.

1799 | Mary Anning paleontolo-
goa jaio zen. Iktiosauro baten 
lehen hezurdura identifikatu 
zuen eta plesiosauroen lehen 
bi hezurdurak aurkitu zituen, 
baita, Alemaniatik kanpo, 
pterosauro baten lehena ere.

1955 | Dan S. Tawfik jaio zen, 
bilakaera molekularra 
ahalbidetzen duten faktoreen 
—entzimen promiskuitatea 
edo egonkortasuna, 
adibidez— azterketan 
aitzindari izan zena.

1929 | Peter Higgs fisikari 
teorikoa jaio zen, Higgs bosoiari 
izena eman ziona. Oinarrizko 
partikula horrek ez dauka 
spinik, karga elektrikorik edo 
kolorerik, eta berehala 
desintegratzen da: zeptosegun-
do batez bizi da, batez beste.

1332 | Ibn Jaldun jaio zen. 
Soziologiaren, antropologiaren 
eta beste gizarte-zientzia 
batzuen aitzindaritzat jotzen da, 
eta ezaguna da, batik bat, bere 
historiaren filosofia azaltzeko 
idatzi zuen historia unibertsaleko 
obraren Muqaddima edo 
«Sarrerarengatik». 

1928 | Nina Georgievna 
Vinogradova jaio zen. 
Animalia-espezieak ur 
sakonetan nola banatzen 
diren aztertu zuen, eta 
ozeano abisaleko lehen mapa 
zoogeografikoa sortu zuen.

1912 | Chien-Shiung Wu
fisikaria jaio zen.
Parekidetasun-printzipioa
naturan ez dela betetzen 
frogatu zuen. 

HILEKO EKITALDIA  

PINT OF SCIENCE
Maiatzean, zientziaren dibulgazioa kalera ateratzen da jendearekin toki berezi-berezi
batean bat egiteko: tabernetan. Pint of Science jaialdia mundu osoan antolatzen da duela 
hamar bat urtetik, eta Espainian 80 hiritan ere izaten dira jarduerak. Hiru egunez, taberna 
batean zerbait edaten duzun bitartean zientzialariek beren ezagutzak partekatzen dituzte, 
modu ulergarrian.

https://pintofscience.es/

24 2523

3130

2726 2928

17 1816 2019 2221Al As Az Og Or Lr Ig

31

Pint of
Science
jaialdia 

Pint of
Science
jaialdia 

Pint of
Science
jaialdia 

https://www.un.org/es/observances/telecommunication-day


1882 | Ebba Hult de Geer 
geologoa jaio zen. Gerard de 
Geer-ekin batera, laku 
izoztuetako varvetan 
metatutako buztina erabili zuen 
antzinako klimen ebidentzia 
gisa (paleoklimatologia).
Horrek klima-historia global bat 
ezartzeko aukera eman zuen.

1905 | Max Sterne albaitaria 
jaio zen. 1935ean, Bacillus 
anthracis bakterioak 
eragindako lupu beltzaren 
edo antraxaren aurkako 
txerto ahuldu bat prestatu 
zuen (lupu beltza edo antraxa 
gaixotasun infekzioso bat da).

1844 | Paul Mansion
matematikari eta historialaria 
jaio zen. Zientziaren historiari 
buruzko argitalpenak egin 
zituen, eta matematikari 
ospetsuen testuak frantsesera 
itzuli zituen, hala nola 
Riemann, Plücker eta Clebsch.

2016 | Rosemary Wyse 
astrofisikariak Brouwer Saria 
jaso zuen, disko-galaxiei 
buruz egin zuen lanagatik.

1933 | Tsuneko Okazaki
jaio zen, Japoniako lehen 
emakume unibertsitarioetako 
bat. Reiji senarrarekin batera, 
aurrerapen handiak egin 
zituen DNAren azterketan, 
Okazaki-ren zatien
aurkikuntza adibidez.

1637 | René Descartes-ek 
Metodoaren diskurtsoa 
argitaratu zuen, zientziaren 
garapeneko funtsezko 
lanetako bat.

1905 | Emilio García Gómez 
filologoa eta arabista jaio 
zen, Granadako Arabiar 
Ikasketen Eskolako lehen 
zuzendaria izan zena.
1992an, Komunikazio eta Giza 
Zientzien Asturiasko Printzea 
Saria jaso zuen.

1949 | Susan Lindquist 
biologoa jaio zen. Proteinen 
tolesturari buruz egin zuen 
azterlanengatik da ezaguna.

1903 | Sarah Ratner biokimikaria 
jaio zen. Nitrogenoaren 
metabolismoa aztertzeko egin 
zituen ekarpenak lagungarri 
izan ziren pertsonengan 
urea-sintesian izaten diren 
nahasmenduak ulertzeko.

940 | Abú al-Wafá Buzjani 
astronomo eta matematikaria 
jaio zen. Nagusiki,
trigonometria lauari eta 
esferikoari egindako 
ekarpenengatik da ezaguna.

2012 | Giza mikrobiomaren 
konposizioaren mapaketa 
iragarri zen. HMP Giza 
Mikrobiomaren Proiektuaren 
emaitza hori lortu zen 
genoma sekuentziatzeko 
tekniken bitartez eta 242 
boluntarioren lanari esker.

2021 | Zientzia Komunikazioko 
CSIC-BBVA Fundazioa Sarien I. 
edizioak Alfredo Corell, Margarita 
del Val, José Antonio López 
Guerrero, Ignacio López-Goñi eta 
Antoni Trilla jaun-andreei eman 
zien ikertzaileen kategoriako 
saria, koronabirusak eragindako 
pandemian zientziaren ahotsa 
izateagatik, eta herritarrek 
orokorrean ulertzeko moduko 
hizkuntza batean jakintza 
transmititzeagatik.

1896 | Eloise Blaine Cram 
parasitologoa jaio zen. 
Hesteetako zizareak aztertu 
zituen, eta eskistosomiasiaren 
kontrolean aitzindaria izan 
zen; Schistosoma parasitoak 
eskualde tropikaletan eragiten 
duen gaixotasun endemikoa 
da eskistosomiasia.

1908 | Londresen Rotherhithe 
estreinatu zen, munduko 
urpeko burdinazko tunelik 
handiena, Tamesis ibaiaren 
azpitik igarotzen dena.

1897 | Marcelino Pascua jaio 
zen, Espainiako osasun 
publikoaren, epidemiologiaren 
eta bioestatistikaren izen 
nagusietako bat eta OMEko 
fundatzaile eta
goi-zuzendarietako bat.

1543 | Blasco de Garay 
asmatzaileak erakustaldi bat 
egin zuen Bartzelonako 
portuan. Itsasgizon horrek 
makina bat sortua zuen 
pala-gurpilak erabiliz, jendeak 
mugituta, itsasontzien motor 
baten antzera ziharduena.

2020 | Federico Corriente 
arabista hil zen, lexikografia 
eta dialektologia andalusta-
rrean espezialista zena. 
Aitzindaria izan zen 
Espainiako arabierari buruzko 
hizkuntza-azterlanetan, baita 
semitika konparatuan ere.

1896 | Sonia Cotelle fisikari
eta kimikaria jaio zen. 
Marie Skłodowska-Curierekin 
elkarlanean, polonioari eta 
aktinioari buruzko ikerketak 
egin zituen. Ionioaren 
(torio-230-aren izen zaharra) 
erdibizitza zehaztu zuen.

2013 | Bereizmen handiko 
3Dko hologramak garatu 
zituzten, medikuntzako 
ikasleei anatomia irakasteko.
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BEIRAREN NAZIOARTEKO URTEA
NBEk 2022. urtea Beiraren Nazioarteko Urtea izango dela adierazi du. Material horrek zientziaren, 
kulturaren eta ekonomiaren arloetan duen garrantzia ikusgai jartzea da helburua. Beira askotariko 
teknologien oinarri izan da gizateriaren historia osoan: duela 3.500 urte lepokoak egiteko erabiltzen 
zituzten kristalezko aleekin hasi eta gure mugikorretako pantailekin bukatu, eta tartean daude 
teleskopioak, bonbillak eta beira-zuntza, hau da, datuak Internet bidez transmititzeko aukera
ematen duen elementua.

http://www.iyog2022.org/

1917 | Marjorie Horning 
biokimikari eta farmakologoa 
jaio zen. Kromatografian 
aitzindaria izan zen, 
farmakoen metabolismoa 
aztertzeko teknika berriak 
garatu baitzituen.

1934 | Samuel Pierpont 
Langley fisikari eta astrono-
moa jaio zen. Bolometroa 
asmatu zuen, objektu batetik 
uhin-luzera guztietan datorren 
erradiazio elektromagnetiko 
osoa neurtzen duena.

2006 | Nazioarteko Batasun 
Astronomikoak planetaren 
definizio berria onartu zuen. 
Pluton alde batera utzi zuten, 
eta horrela, eguzki-sistemako 
planeten kopurua murriztu 
zen, bederatzi izatetik zortzi 
izatera.

1858 | Guarrazarreko altxorra 
aurkitu zuten, bisigodoei 
lotutako aurkikuntza 
arkeologiko nagusietako bat. 
Beste pieza batzuen artean, 
botozko koroa zoragarriak 
nabarmentzen dira. 

865 | Abū Bakr Muhammad ibn 
Zakarīyā al-Rāzī mediku eta 
idazlea jaio zen, al-Razi deitzen 
ziotena. al-Hawi idatzi zuen, 
egundoko entziklopedia mediko 
bat, eta petrolioa lehen aldiz 
destilatu zuen kerosenoak 
lortzeko. Azido sulfurikoaren eta 
etanolaren aurkitzailetzat hartzen 
da, baita azken hori medikuntzan 
erabiltzeko aukeraren 
aurkitzailetzat ere.

1947 | Flossie Wong-Staal 
birologoa jaio zen. Giza 
immunoeskasiaren birusa 
(GIB) klonatu eta haren geneen 
funtzioa zehaztu zuen lehen 
pertsona izan zen, funtsezko 
aurrerapauso bat HIESaren 
eragilea zela frogatzeko.

1914 | Bernard Vonnegut 
fisikari-kimikaria jaio zen. 
Zilarrezko ioduroa hodeiak 
ereiteko nukleazio-eragile 
gisa erabil daitekeela aurkitu 
zuen.

1919 | Maurice Hilleman 
mikrobiologoa jaio zen. 40 
txerto inguru garatu zituen, 
batzuk oso garrantzitsuak, 
hala nola elgorriarena, 
hazizurriena, A hepatitisare-
na, B hepatitisarena, 
barizelarena, meningitisare-
na, pneumoniarena eta 
Haemophilus influenzae 
bakterioaren aurkakoa.

1909 | Sahachiro Hata-k 
arsfenamina injektatu zion 
sifilisa zuen untxi bati: 
hurrengo egunean, sendatuta 
zegoen. Horrela lortu zen oso 
hilkorra zen gaixotasun 
infekzioso bat sendatzeko 
lehen sendagaietako bat. 

1827 | Betty Twarog 
biokimikaria jaio zen. 
Ugaztunen garunean 
serotonina aurkitu zuen 
lehena izan zen.
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1924 | Winifred Watkins 
biokimikaria jaio zen. Odolaren 
zientziaren eta odol-taldeen 
gaineko ikerketak egin zituen. 
Zenbait sari jaso zituen 
odol-transfusioen alorrean 
egindako ekarpenengatik.

1969 | Mariner 7 espazio-zunda 
estatubatuarrak Marte 
planetaren argazki berriak 
emititu zituen. Ordura arte 
lortutako irudirik argienak 
izan ziren.

2001 | Rita Levi-Montalcini, 
Nobel Saria irabazitako 
neurobiologoa, Italiako 
parlamentuko biziarteko 
senatari izendatu zuten.

1904 | Salvador Vila 
Hernández arabista jaio zen. 
Espainia musulmanaren 
instituzio eta formulario 
notarialen gaineko ikerketak 
egin zituen. Arabiar Ikasketen 
Eskolako zuzendaria (CSIC) 
eta Granadako Unibertsitateko 
errektorea izan zen. 

1927 | Berlinen eta Buenos 
Airesen artean hari gabeko 
telefono-lotura bat ezarri zen.

1693 | Betidanik esan izan
da Dom Pérignon monjeak 
txanpaina urte horretan 
aurkitu zuela.

2015 | Frances Oldham Kelsey 
farmakologoa hil zen. Food and 
Drug Administration (Estatu 
Batuak) erakundeko ikuskatzai-
lea zen, eta talidomida 
farmakoaren salmenta 
baimentzeari uko egin zion 
sendagaiaren segurtasunaren 
gainean zalantzak zeuzkalako.

1937 | George Beauchamp-ek 
gitarra elektrikoaren patentea 
jaso zuen. Izen ofiziala 
Rickenbacker Electro A-22 zen, 
baina gitarra honi zartagina 
esaten zitzaion.

2020 | Gam-COVID-Vac 
erregistratu zen, Sputnik V 
gisa ezagunagoa dena. 
Munduan baimendutako 
COVID-19aren aurkako lehen 
txertoa izan zen.

2013 | Malariaren aurkako 
txerto berri bat probatu 
zuten, % 100erainoko 
efikazia-indizea zuena.

1794 | Achille Valenciennes 
zoologoa jaio zen. Gizakien 
parasitoen gainean egin 
zituen azterlanek ekarpen 
garrantzitsua egin zioten 
parasitologiari.

2008 | Anna Macleod 
biokimikaria hil zen. 1975ean 
garagardogintzako munduko 
lehen emakume irakasle 
izendatu zuten.

1991 | Paul Ginsparg-ek
buletin elektroniko bat jarri 
zuen martxan, energia 
handiko fisika teorikoaren 
azpiarlo batean oraindik 
argitaratu gabe zeuden 
artikuluak elkartrukatzeko. 
arXiv gordailu ezaguna da 
gaur egun.

1970 | Venera 7 jaurti zuten, 
beste planeta baten (Venus) 
gainazaletik datuak 
arrakastaz transmititu zituen 
lehen ibilgailu espaziala.

1839 | Louis Daguerre-k 
dagerrotipoa izeneko 
argazki-prozesuaren asmaketa 
iragarri zuen, irudi bat modu 
iraunkorrean finkatzea 
ahalbidetu zuen lehena.

2017 | Francisco Juan Martínez 
Mojica, Emmanuelle Charpentier, 
Jennifer Doudna, Luciano 
Marraffini eta Feng Zhang 
jaun-andreek Albany Zentro 
Medikoaren Saria jaso zuten. 
Sari entzutetsuenetako bat
da medikuntza eta ikerketa 
biomedikoaren alorrean, eta 
genomaren ediziorako CRISPR 
teknologien garapenean egin 
zuten lana aitortu zuen.

1849 | Johan Kjeldahl 
kimikaria jaio zen.
Konposatu organikoen 
nitrogeno-kantitatea 
zehazteko analisi-metodo bat 
garatu zuen. Haren omenez 
Kjeldahl metodoa deitu zioten.

1987 | Giza immunoeskasiaren 
birusaren (GIB) aurka 
hautagai zen txerto bat 
pertsonengan lehen aldiz 
probatzea onartu zuten. 

1874 | Davies-Colley jaio zen, 
Erresuma Batuan ebakuntzak 
egin zituzten lehen emakume 
zirujauetako bat eta 
Londresko Hegoaldeko 
Emakume eta Haurrentzako 
Ospitalearen fundatzailea.

1911 | Isabel Morgan birologoa 
jaio zen. Tximinoak 
poliomielitisaren aurka 
babesten zituen txerto baten 
garapenean parte hartu zuen, 
gaixotasun hori desagerra-
razteko karreran funtsezko 
urrats bat eginez.

1990 | Sue Hendrickson 
paleontologoak Sue aurkitu 
zuen, Tyrannosaurus rex 
espezietik inoiz aurkitutako 
espezimenik handiena eta 
ondoen kontserbatuena.
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1894 | Lloyd Augustus Hall 
kimikari eta asmatzailea
jaio zen. Elikagaien 
kontserbazioaren zientziarako 
ekarpenak egin zituen, 
esterilizatzeko, haragiak 
ontzeko edo antioxidatzaileak 
erabiltzeko metodo berriak 
patentatuz.

1809 | Pascual de Gayangos 
jaio zen. Arabismoari, 
literaturaren historiari, 
katalogazioari eta
bibliografiari buruzko lan 
ugari idatzi zituen.
al-Maqqari-ren Espainiako 
dinastia musulmanen historia 
ingelesera itzuli zuen, eta hori 
izan zen haren lan handia.

1850 | Fannie Hesse jaio zen, 
mikrobiologoa eta agar-agar 
aurkitu zuena, mikrobiologiako 
kultibo-inguruneen agente 
gelifikatzailea.

1836 | Francisco Codera
y Zaidín jaio zen. Espainiako 
arabisten eskola modernoaren 
fundatzailetzat hartzen da. 
Kolaboratzaile talde batekin 
batera, ordura arte 
ezezagunak ziren zenbait 
iturri andalustar argitaratu 
zituen.

1498 | Txinatar enperadore 
batek zurdazko lehen 
hortz-eskuila aurkeztu zuen. 
Txerri-lepotik ateratzen 
zituzten zurdak, eta banbuzko 
edo hezurrezko kirten 
batzuetan josten zituzten 
jarraian. Merkatariek asmakari 
hori Europara eraman zuten.

2013 | Txinako Shenzhou10 
transbordadore espaziala
onik itzuli zen Lurrera,
ordura arteko Txinaren
misio tripulaturik luzeena
bete ostean.

1859 | Edmond Fremy kimikari 
frantziarrak Landareen 
kutikula izeneko lana 
argitaratu zuen, eta kutina 
lehen aldiz deskribatu zen 
bertan. Poliester natural 
ohikoena da.

1909 eta 1995 | Francisco 
Grande Covián mediku eta 
ikertzailea jaio eta hil zen, 
urte horietan hurrenez 
hurren. Espainian nutrizioan 
izan zen lehen aditutzat 
hartzen da.

1893 | Prasanta Chandra 
Mahalanobis jaio zen. 
Estatistika aplikatuaren 
alorrean nabarmendu zen,
eta Mahalanobis-en distantzia 
ekarri zuen, oso estatistika-
distantzia baliagarri bat, 
dimentsio anitzeko ausazko
bi aldagaien arteko
antzekotasuna zehazten
duen neurrian.

1933 | Mary Calder-ek, landare 
fosil karbonifero eta jurasikoak 
aztertu zituen paleobotanikariak, 
Glasgoweko Unibertsitateko 
doktoregoa jaso zuen.

2012 | George «bakartia» hil 
zen, ondorengorik utzi gabe. 
Galapago uhartediko Pinta 
uhartean bizi ziren dortoka 
erraldoien (Chelonoidis 
abingdonii) azken aletzat 
jotzen da.
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OCEÁNICAS
Ozeanoen Mundu Eguna ekainaren 8an da. NBEk izendatu zuen eguna, ozeanoak zein 
garrantzitsuak diren (lurreko azaleraren % 71 hartzen dute) eta giza jarduerak ozeanoetan 
zenbateko eragina duen ikusarazteko. Arlo horretan, Espainiako Ozeanografia Institutuko 
emakumezko ikertzaile talde batek Oceánicas proiektua sortu du. Zertarako? Ozeanoei 
buruzko azterlanetan ekarpen handiak egiten zituzten emakumezko zientzialarien historia 
berreskuratzeko eta genero-berdintasuna sustatzeko, gaur egun, diziplina horretan. 

https://oceanicas.ieo.es/
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1911 | Dorothy M. Horstmann 
epidemiologo, birologo eta 
pediatra jaio zen.
Poliobirusaren
odol-hedapenaren gainean 
egin zuen lana lagungarri izan 
zen poliomielitisaren aurkako 
txertoaren oinarriak 
ezartzeko.

1858 | Charles Darwinek
eta Alfred Russel Wallace-k 
komunikazio bat aurkeztu 
zuten, hautespen natural 
bidezko eboluzioaren 
teoriaren printzipioak 
ezartzen dituena.

1886 | Elsie Maud Wakefield 
naturalista jaio zen. Mikologia 
eta fitopatologiaren gainean 
ia 100 artikulu argitaratu 
zituen, eta hainbat landare 
espezie berri deskribatu 
zituen artikulu horietan.

1973 | Laurens Hammond hil 
zen, Hammond organoaren 
asmatzailea. Banakako 
bozgorailuen bidezko 
anplifikazioaren eta 
elektromagnetismoaren 
printzipioetan oinarritzen
da instrumentu hori.

1843 | Camillo Golgi medikua 
jaio zen. Tindatze zelularreko 
metodoak garatu zituen 
neuronak aztertzeko. Golgiren 
aparatuari eman zion izena, 
zelula eukariotoetan dagoen 
organulu bati, hain zuzen.

1925 | Alina Surmacka 
Szczesniak jaio zen, elikagaien 
zientziako espezialista. 
Sensory Texture Profile 
Analysis izenekoa garatu
zuen, elikagai bat ahoratzetik
azken partikula irentsi arte 
atzematen diren testura-
propietate guztiak aztertzen, 
kuantifikatzen eta ordena 
zuzenean kokatzen dituena.

1854 |  Victor Babeş jaio zen, 
Babesia protozooa lehen aldiz 
isolatu zuen errumaniar 
mikrobiologoa.

2018 | LGTBIQA+ Harrotasunaren 
lehen eguna ospatu zen, 
zientziaren, teknologiaren, 
matematikaren eta
ingeniaritzaren diziplinetan.

1933 | Oliver Sacks neurologo 
eta dibulgatzailea jaio zen, 
gaixotasun neurologikoak 
dituzten pazienteen kasuei 
buruzko hainbat libururen 
egilea (batzuk, zinemarako 
egokituak), Awakenings 
adibidez (euskaraz, 
Esnatzeak).

1960 | María Cruz Martín 
mikrobiologoa jaio zen, 
teknika molekularrak hainbat 
alorretan (mikrobiologia 
klinikoa, elikadura-segurtasuna 
eta bioteknologia, adibidez) 
aplikatzen aditua. Aitzindaria 
izan zen bakterio-genomen 
edizioan.

1944 | Ernő Rubik eskultorea 
jaio zen. Kubo magikoa 
patentatu zuen, gaur egun 
Rubiken kuboa esaten zaion 
asmakizuna.

1928 | Carl Woese mikrobiologoa 
jaio zen. Izaki bizidunen 
sailkapen berri bat sortu zuen 
RNA erribosomalean 
oinarrituta, eta Archaea 
deitzen diogun domeinu berria 
aurkitu zuen.

1881 | Isabel Martin Lewis 
astronomoa jaio zen. Simon 
Newcomb-entzat kalkulatzaile 
astronomiko gisa lan egin 
zuen, eta harekin eskarmentu 
handia hartu zuen eklipseen 
inguruan. Eklipseak zehazteko 
eta ilargi-ezkutatzeak 
iragartzeko metodoak garatu 
zituen.

1898 | Bea Schol-Schwarz 
botanikaria jaio zen. 
Fitopatologian espezializatua 
zegoen, eta grafiosiaren 
arrazoia aurkitu zutenetako 
bat izan zen: Ophiostoma 
generoko onddoak.

1805 | Leongo apezpikuak zirkular 
bat idatzi zien bere agindupeko 
ospitale eta parrokiei, 
baztangaren kontrako 
txertaketan lagun zezatela 
eskatzeko. Gutun gogor batean, 
seme-alabei txertoa ukatzen 
zieten familiei hiltzaile izatea 
leporatu zien. Historiako lehena 
izan zen txerto horri esker, 
milioika bizitza salbatu ziren eta 
gaixotasuna desagerrarazi zen.

1894 | Georges-Henri Lemaître 
jaio zen, Big Bangaren teoria 
proposatu zuen fisikaria.

1904 | Harold Dadford
West biokimikaria jaio zen. 
Treonina aminoazidoa 
sintetizatu zuen lehena
izan zen.
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PI ZENBAKIAREN  HURBILKETA EGUNA
Uztailaren 22an Pi-ren Hurbilketa Eguna ospatzen da. Data hori nazioarteko formatuan idazten badugu 
(22/7), Pi-ren hurbileko emaitza (3,14159...) ematen duen zatikiaren itxura du. Ez da hurbilketa perfektua,
baina urteko egun guztien artetik, emaitza gertukoena ematen du Ildo beretik, PI zenbakiaren eguna 
martxoaren izaten da, data horrela idazten baita: 3-14. Eta, zehatz-mehatz ordu honetan izaten da 
ospakizuna: 1:59ak direnean (Pi zenbakiarekin antza hartzen duelako). Matematikarekin lotutako 
jarduerak antolatzen dira egun osoan.

https://www.timeanddate.com/holidays/fun/pi-approximation-day
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1921 | Rosalyn S. Yalow 
biofisikaria jaio zen.
Nobel Saria jaso zuen 
hormona peptidikoen 
erradioimmunoentsegua 
garatzeagatik.

1921 | Parisen jaio berria zen 
haur batek tuberkulosiaren 
aurkako lehen BCG txertoa 
jaso zuen. Bere ama pixka bat 
lehenago hil zen, erditu eta 
berehala, gaixotasun horren 
ondorioz. Gaur egun erabiltzen 
den txertorik zaharrena da, 
eta, orain artean, gaixotasun 
hori desagerrarazteko arma 
nagusia izan da.

1804 | Richard Owen biologo 
eta paleontologoa jaio zen. 
Anatomia konparatuan 
egindako lanengatik eta 
biologia-alorrean homologia 
kontzeptua definitzeagatik 
nabarmendu zen.

1932 | Audrey Stevens Niyogi 
biokimikaria jaio zen. Bere 
izena daraman inhibitzailea 
—RNA-polimerasa inhibitzen 
duen proteina bat— isolatu 
zuelako da ezaguna.

1922 | Jōkichi Takamine
hil zen; adrenalinaren 
erauzketarako eta
kristalizaziorako prozesua 
aurkitu zuen, eta horrek 
adrenalinaren merkaturatzea 
ahalbidetu zuen. XX. mendean 
masiboki erabilitako lehen 
farmakoetako bat izan zen.

1972 | Lurreko azala 
bereizmen handian behatzeko 
Landsat sateliteetako lehena 
jaurti zen. Valerie Thomas 
zientzialariak, Landsat-en 
irudiak prozesatzeko lehen 
programen garapena 
gainbegiratu zuen.

1956 | Frances Arnold 
ingeniari kimikoa jaio zen. 
Kimikaren Nobel saria irabazi 
zuen entzimen bilakaera 
bideratua garatzeagatik. 

1886 | Mary Winearls Porter 
kristalografo eta geologoa 
jaio zen. Ezaguna da 
kristalografiari egin zizkion 
ekarpenengatik eta Erroma 
zaharreko arkitekturaren 
gaineko argitalpenengatik.

1982 | HIES hitza (Hartutako 
Immunoeskasiaren Sindromea) 
proposatu zuten GIBak (Giza 
Immunoeskasiaren Birusak) 
eragindako gaixotasun multzoa 
izendatzeko.

1923 | Xia Peisu konputazio-
zientzietako espezialista jaio 
zen. 107. eredua garatu zuen, 
Txinako asmo anitzeko lehen 
ordenagailu elektronikoa. 
Konputazioaren ama
gisa ezagutzen dute
herrialde horretan.

1936 | Phoebe Starfield Leboy 
biokimikaria jaio zen.
Azido nukleikoen aldaketen eta 
zelula ama helduen bidezko 
hezur-birsorkuntzaren gaineko 
ikerketak egin zituen. Horri 
esker, epigenetikaren eta 
birsortze-medikuntzaren 
abangoardian kokatu zen.

2008 | NASAk Marte planetan 
ura aurkitua zuela iragarri 
zuen.

1886 | Muthulakshmi Reddi 
medikua eta gizarte-
erreformatzailea jaio zen. 
Eskoletako ikasleen azterketa 
mediko sistematikoa 
gomendatu zuen, minbizi-
ikerketa bultzatu zuen eta 
emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren aldeko 
ekintzak sustatu zituen.

2018 | CSIC eta IGME 
erakundeetako talde batek 
faila berri bat aurkitu zuen 
Alborango itsasoan, plaka 
tektoniko euroasiarraren eta 
afrikarraren arteko mugan. 
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