
Zaborra pilatzen ari da espazioan, eta
Europako Espazio Agentziak ‘Clean
Space’izeneko egitasmoa abiatu du,
espazioko teknologiek ingurumenean
sortzen duten eragina kontrolatzeko.

Ilargi Agirre

P
il-pilean dagoen gaia
da zaborrena, azken
aldian; liskarrak sor-
tzen ditu, eta ez baka-
rrik lurrean. Espazio-

an pilatzen ari den zaborraren in-
guruko arriskuez ohartarazi dute
hainbat espazio agentziak. Egu-
nak pasatu ahala areagotzen ja-
rraitzen du hondakin kopuruak,
eta horiek istripuak eragin ditza-
kete lurraren orbitan dabiltzan
ontzietan, Nazioarteko Espazio
Geltokian eta sateliteetan. Arazo-
ari irtenbidea emateko hainbat
egitasmo daude. Azkena, Europa-
ko espazio agentziak jarri du
abian, Clean Space izenekoa.  

Zerbitzuz kanpo dauden sateli-
te zaharrek, kohete zatiek, espa-
zioko misioetako hondakinek,
edota pintura eta hauts partikula

txikiek osatzen dute espazioko za-
borra. Lurraren inguruan buelta-
ka dabilen torloju sinple bat nahi-
koa da espazio agentziei bu-
ruhausteak sortzeko. Orbitaren
eraginez, abiadura ikaragarria
hartzen dute torlojuek eta antze-
ko objektu txikiek, eta espazioko
misioei kalte egin diezaiekete. Ob-
jektuetan egiten duten zuloa han-
ditu egiten da, gainera. 

Datuak ez dira nolanahikoak.
Gaur egun, lurraren inguruan
zentimetro bateko baino gehiago-
ko 50.000 objektu daudela kalku-
latzen da. Azken urteetan nabar-
men igo da kopurua, gainera.
2003an, 10.000 zeuden, eta bost to-
na baino gehiago pisatzen zuten
guztira. Espazioa konkistatzeko
garaia hasi zenetik, 6.000 satelite
baino gehiago bidali dituzte espa-
ziora, eta horietatik 1.000k baino
gutxiagok jarraitzen dute mar-

txan. Gainontzekoak orbitan dau-
de, ezertarako balio ez dutela;
haien bateria edo biltegietan ge-
ratzen zaien erregaia lehertuko
balira, zabor gehiago eragiteko
arriskua lukete. 

Espazioko talkek domino eragi-
na dute. Fenomenoa NASAko Do-
nald J. Kesslerrek aztertu du, eta
Kessler sindromea izenez ezagu-
tzen da. Kesslerren arabera, espa-
zioko zaborrak sateliteak jotzen
dituenean zabor gehiago sortzen
da, eta horrek berak talkak ugari-
tzeko aukera handitzen du, inoiz
amaitzen ez den gurpil zoro bate-
an sartuz. Dimentsio handiko tal-
ka bat gertatuko balitz —Nazioar-
teko Espazio Estazioa eta satelite
baten artekoa, esaterako—, sor-
tutako zaborrak Lurreko orbita
baxua misioetarako erabili ezin-
da utzi ahal izango luke. 

Kesslerren irudikapen hori ez
da hipotesi huts bat. Espazioko za-
borraren ondorioz, istripuak iza-
teko aukera hurbil egon izan da
zenbaitetan. Azkena iazko ekai-
nean izan zen. Nazioarteko Espa-
zio Estazioan zeuden sei astro-
nautek Soyuz errusiar ontzietan
babestu behar izan zuten; espazio-
ko zaborrak Estazioa jotzeko
arriskua zegoela ikusi baitzuten.
Radarrek zaborra 820 metrotara

igaroko zela iragarri zuten, eta be-
randuegi zen maniobrak egiten
hasteko. Hori dela eta, platafor-
man bertan zeuden bi ontzietan
sartu ziren astronautak, behar
izanez gero ahalik eta azkarren
handik alde egiteko. Soyuzkapsu-
la horietan egiten dute Lurretik
Estaziorako bidaia astronautek,
eta han uzten dituzte une oro, se-
gurtasun gisa. Zaborra 250 metro
ingurutara pasatu zen azkenean,
eta gertaera ezusteko hutsean ge-
ratu. 

Istripurik gerta ez dadin ingu-
rumenarekiko eragina gutxitze-
ko ekimenak abian jartzea da ir-

tenbideetako bat. Azken helburu
hori du Clean Space programak.
Europako Espazio Agentziak
(ESA) duela gutxi jarri du mar-
txan, espazioko zaborra eta kutsa-

dura murrizteko asmoz. Jean Jac-
ques Dordain, Europako Espazio
Agentziako zuzendariak, 2015era-
ko helburu nagusietako bat dela
adierazi du: «Espazioko azpiegitu-
rak gero eta beharrezkoagoa izan-
go direla uste badugu, hurrengo
belaunaldiei espazioa aurkitu du-
gun bezala uzteko betebeharra
dugu: txukun». 

Espazioko teknologiek inguru-
menean sortzen duten eragina
kontrolatzea da asmoa, diseinu-
tik eta ekoizpenetik abiatu eta es-
pazioan desegiten diren arte. Hori
egiteko espazio industriako sek-
tore guztien laguntza eskatu du
zuzendariak.   

Espazioan zabortegiak eraikita
espazioa garbitzea da beste irten-
bidea, baina adituek onartu dute
zaila eta garestia dela. Zabortegi
funtzioa egingo duten makinak
eraiki behar dira horretarako. Ma-
kina horiekin, zaborra aurkitu
eta atmosferara bidalita suntsi-
tzea proposatu dute. Zaborra bil-
du eta Lurrera ekartzea ere azter-
tu dute. Eragozpenak ditu, hala
ere, neurriak, objektu handiekin
egiteak arriskuak baitakartza. Ez
dago, beraz, irtenbidearen ingu-
ruko iritzi bateraturik, eta ezta-
baidan jarraituko dute adituek,
Lurrean gertatzen den bezala.
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Espazioan Lurreko orbita baxuan aurkitzen den zaborra puntu zuriz adierazita ageri da irudian; zentimetro bat baino gehiagoko 50.000 objektu daudela kalkulatzen da.

Espazioa zabortegi

Kohete zatiek edota
pintura eta hauts
partikula txikiek
osatzen dute zaborra 

Espazioan zabortegiak
eraikita espazioa
garbitzea da 
beste irtenbidea     


