
LIDAR, dena ikusten duen arkeologoa
LIDAR teknologia (Laser Imaging Detec-
tion and Ranging) laser bidez objektuak 
antzemateko eta neurtzeko sistema da. 
Arkeologian oso baliagarria da berezi-
ki landarediak estaltzen dituen eremuak 
aztertzeko. Hala, Guatemalako oihana 
arakatzen hasi dira gailuarekin eta emai-
tzak harrigarriak izan dira: Tikal aztar-
nategi maian beste piramide bat aurkitu 

dute, Kunal zentro zeremoniala desku-
britu dute, El Palmar hiria uste baino 40 
aldiz handiagoa dela ondorioztatu dute... 
2.100 km2 aztertu dituzte orain arte, beste 
20.000 geratzen zaizkie, baina dagoeneko 
maien historia aldatu du LIDARek. Zibi-
lizazioak 1 edo 2 milioi biztanle zituela 
uste zen, baina datu berrien ondorioz, 20 
milioi inguru zirela diote orain adituek. n

Egipto, K.a. I. mendea. Aurpegiko azala 
garbitzeko Kleopatra erreginak urrezko 
maskara batekin lo egiten zuela esaten 
da. Garai bertsuan, Erroman, urrea zu-
ten pomadak erabiltzen zituzten azale-
ko arazoak sendatzeko. Tso Hung (281-
361) txinatar sendagileak uste zuen 
bizitzaren elixirra likidotan disolbatu-
tako urrea zela.
 Tso Hungen ideiari jarraiki, alkimia-
ren eskutik, Erdi Aroa izan zen urrearen 
urrezko aroa medikuntza tratamendu-
tan. Al-Razi eta Avizena pertsiarrek, Gil-
bertus Anglicus eta Geoffrey Chaucer in-
gelesek, Bernard Gordon frantziarrak...  
denek errezetatu zieten urrea pazien-
teei (aberatsenei) gaitzak sendatzeko.
 Konstantino Afrikarrak, XI. mendean 
zera idatzi zuen: “Urreak urdail akastu-
nak sendatzeko, beldurtiak lasaitzeko, 
eta bihotzeko gaitzak arintzeko propie-
tatea du. Baieztatuta dago eraginkorra 
dela melankoliaren eta burusoiltasuna-
ren aurka ere”.
 Zauriak ixteko ere ezin hobea omen 
zen; Serapion Gazteak XII. edo XIII. men-
dean jaso zuenez: “Zauria urrez kauteri-
zatzen dugunean, ez du babarik eragiten 
eta azkarrago eta hobeto sendatzen da”. 
Begietako gaixotasunak, lepra eta oro-
tariko izurriak sendatzen ahalegintzeko 
ere erabili zuten. Eta Kleopatraren jarrai-

tzaileak ere bazeuden, urreak gaztetasu-
nari eusten laguntzen zuela uste zutenak.
 Aro Modernoaren hasieran urrea sen-
dagai preziatua zen oraindik eta urrez-
tatutako pilulak ekoizten ere hasi ziren. 
Baina XVIII. mendean eszeptizismoa za-
baldu zen urrearen propietate senda-
garrien inguruan. Eta, gainera, albo-e-
fektuez jabetzen hasi ziren, urrea ez da 
erraz disolbatzen eta giza gorputzaren-
tzat zaila da xurgatzen. Toxikoa izan dai-
teke eta kalteak eragin ditzake gibelean 
eta giltzurrunetan.
 Likido batean disolbatutako urre na-
nopartikulei urre koloidala deritze. Xur-

gatzeko errazagoa denez, XIX. mendea-
ren amaieran urre koloidalak bultzada 
eman zion berriro metal preziatuari 
sendagai gisa. Alkoholismoa eta obe-
sitatea tratatzeko erabili zen nagusiki 
garai horretan. Asma, sifilisa, minbizia 
edo tuberkulosia urre koloidalez trata-
tzeko ahaleginak egin dira, baina, gaur,  
krisoterapia –hala esaten zaio urrearen 
erabilera terapeutikoari– nagusiki artri-
tisa arintzeko erabiltzen da, modu oso 
mugatuan bada ere. Gainera, produktu 
kosmetikoetan ere erabiltzen da, bi mi-
lurte eta gero Kleopatrak influencer iza-
ten jarraitzen duela erakutsiz. n
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MEDiKUntzArEn urrezKo AroA

Urrea Antzinarotik erabili izan da medikuntzan. Gaur oraindik erabiltzen da, baina modu mugatuan, 
garestia delako, jakina, eta propietate sendagarriez gain, albo efektu kaltegarriak dituelako.
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