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ANTARTIKA, 1912KO URTARRILA-
REN 18A. Robert Falcon Scott
kapitaina buru zuen espedizio
britainiarra Hego Polora iritsi
zen. Baina haien aurpegietan ez
zen irribarrerik, iristean Norve-
giako bandera bertan zegoelako.
34 egun lehenago Roald Amund-
sen izan zen Hego Poloa zapal-
tzen lehena. Nolatan lortu zuen
Norvegiak, herri gazte eta txi-
kiak, potentzia britainiar ahal-
guztiduna lehia horretan men-
dean hartzea? 

Hasteko, Amundsenek ama-
rrua erabili zuen. Bere espedi-
zioa isilean abiatu zen, eta bidean
zela Scotti eta Norvegiako errege Haakoni telegra-
ma bidez jakinarazi zien erabakia. Lau eguneko
abantaila lortu zuen horrela, baina tarte hura ez zen
helmugan erabakigarria izango.

Lerei tiratzeko, norvegiarrak 52 txakur eskimal
bildu zituen. Scotten taldeak, aldiz, bide hasieran
soilik erabili zituen txakurrak eta tarterik handiena
espedizioko kideek beraiek lerei tiraka egin behar
izan zuten. Amundsenek, bidean, txakur asko hil
zituen gainerako txakurrak eta espedizioko kideak
elikatu ahal izateko. Baina Scottek ez zuen anima-
liarik sakrifikatu nahi.

Pertsonak aukeratzerakoan ere finago ibili zen
norvegiarra: txakurretan aditu bat, mugazain bat,
eski txapeldun bat eta balea-arpoilari bat bildu
zituen. Scotten taldekideak ez zeuden espezializa-

tuta, eta ez zuten ia esperientzia-
rik latitude haietan.

Amundsenek bete-betean
asmatu zuen aholku eske inui-
tengana jo zuenean. Haien bero-
kiak erabili zituen, haien elikadu-
ra ohiturak aintzat hartu zituen...
finean, haien esperientzia bere
egin zuen. Britainiarrak, berriz,
potentzia esploratzaile nagusia
izan ziren mende askotan, eta ez
zuten uste inoren laguntza behar
zutenik.  

Eta, azkenik, Amundsenek
zortea lagun izan zuen. Ordura
arte mapetan ez zegoen glaziar
ezezaguna zeharkatzeko erabaki

arriskutsua hartu zuen, bidea laburtzeko, eta ez
zuen eragozpen handirik topatu. Scottek, ordea,
bide “zaharra” aukeratu zuen, teorian seguruagoa.
Baina britainiarrek ez zuten eguraldia alde izan.
Hego Polora lehenak ez iristeaz gain, espedizioko
kide guztiak itzuleran hil ziren, kanpamendu nagu-
sira iritsi baino lehen.

Hala, Scotten porrota erabatekoa izan zela esan
daiteke. Baina lehiakidearen garaipena ez zen itxu-
raz erabatekoa izan. Roald Amundsenek berak zera
esan zuen Hego Poloa zapaldu zuen lehen gizakia
izan eta hilabete batzuetara: “Ez dut
inor ezagutzen bere desioen hain
aurka dagoenik. Txikitatik Ipar Polora
iristea izan da nire ametsa, eta Hego
Polora iritsi naiz”.

HOHLER FELS (Alemania) kobazuloko
azken aurkikuntzak aztertzen ari diren
ikertzaileen arabera, litekeena da.
Aztarnategi oparoan Europa Erdialde-
ko labar pinturarik zaharrenak aurkitu
dituzte: 15.000 urteko lau harri, giza-
kiak margotutakoak (ezkerreko argaz-

kian, horietako bi). Harriak puntu
marroi-gorrixkaz apainduta daude, eta
ikerlariak hainbat hipotesi aztertzen ari
dira horien erabilera argitzeko: besteak
beste, esanahi erlijiosoa zutela edo
egutegi menstruala izan zitekeela adie-
razi dute.

Arrastoak

Egutegi menstrualik ba al zen historiaurrean?
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Hego Poloan
ez da garailerik
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Espedizio britainiarra Hego Poloan. Goian,
erdian, Scott kapitaina.


