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Inork ez zituen inoiz mugitzen
ikusi. Baina arrastoek nabar-
men erakusten zuten mugitu
egiten direla, eta ikertzaileak
aspaldi ari ziren nola jakin
nahian. Azkenean, lortu dute
misterioa argitzea: flotatzen ari
den izotzak bultzatzen ditu ha-
rriak toki batetik bestera, haize
ahulek lagunduta.

Kalifornia eta Nevada esta-
tuen artean, Heriotzaren Ibarre-
ko Racetrack Playa-n daude
munduko harri ibiltari ezagune-
nak. Batzuk eskuan hartzeko
moduko harkoskoak dira; beste
batzuk, berriz, 300 kg-ko harri-
tzarrak. Eta, noizean behin mu-
gitu egiten dira, ehunka metro-
ra arte, aintzira baten hondoa
izandako lautada horretan
zehar. Ikertzaileek 1940ko ha-
markadatik ari ziren jakin
nahian zerk eraginda mugitzen
ziren harriak, eta susmatzen
zuten arren lurra bustita eta

izoztuta zegoenean gertatzen
zela, orain arte ez dute lortu ha-
rriak mugimenduan harrapa-
tzea.

San Diegoko Scripps Ozeano-
grafia Institutuko Richard No-
rris paleobiologoak gidatu du
misterioa argitu duen esperi-
mentua. Mugimetzean aktiba-
tzen ziren GPS aparailu batzuk
txertatu zituzten hainbat arro-
katan, eta Racetrack Playan utzi
zituzten, zenbait estazio meteo-
rologikorekin batera. 2011ko ne-
guan egin zuten hori, eta, ondo-
ren, zain egoteko prestatu ziren,
beharbada, bost hamar urtez.
Izan ere, oso noizean behin mu-
gitzen dira harriak. Horregatik,
“inoizko esperimenturik asper-
garriena” gisa bataiatu zuen
ikerketa-taldeko kideetako ba-
tek egiten ari zirena. Fruituak
uste baino lehenago iritsi ziren,
ordea. Bi urte baino ez zuten
itxaron behar izan harriak mu-
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gitzen ikusteko. Eta, gainera,
han zeudela gertatu zen.

2013ko abenduan izan zen.
Racetrack Playa putzu bat zen
orduan, eta, gauean, tenpera-
tura oso hotzek eraginda,
izotz-geruza batek estaltzen
zuen putzua. Eguerdian, berriz,
eguzkiaren berotasunak izotza
urtzea eragiten zuen. Bada
egun horietako batean, izotza
han eta hemen puskatu ze-
nean, ikertzaileek ikusi zuten
nola bultatzen zituzten harriak
putzuaren gainean flotatzen
ari ziren izotz-plaka meheek.

Eguraldi zakarrik ez
Hainbat hipotesik proposatu
ez bezala, ez zen ez haize bor-
titzik, ez izotz-plaka handirik
behar izan harriak mugiara-
tzeko. Alderantziz, leihoetako
beiraren zabalerako izotz-ge-
ruzak (3-5 mm) eta oso haize
ahulak (14-18 km/h) ziren mu-
gimenduaren erantzuleak.
Abendua eta urtarrila bitar-
tean hainbat bider errepikatu
zen fenomenoa, putzua lehor-
tu zen arte. Hain zuzen, or-
duan geratu ziren agerian mu-
gitutako arrokek lurrean
utzitako arrasto bereizgarriak.

Ikertzaileen esanean, mugi-
mendua hain da motela,
2-5 metro minutuko, nekez
hauteman baitateke begi bis-
taz, batez ere harriak batera ari
badira mugitzen, eta ez bada-
go geldi dagoen erreferentzia
puntu bat. Horregatik, uste
dute posible dela norbaitek
lehenago ikusi izana, gertatzen
ari zela konturatu gabe. Edo-
zein kasutan, nabarmendu
dute harriak mugitzeko behar
den kondizio meteorologikoen
konbinazioa oso gutxitan ger-
tatzen dela, eta, ondorioz, ez
dela arraroa hainbeste denbo-
ra pasa izana misterioa argi-
tzeko. 2013ko putzuak, esate-
rako, bi hilabete eta erdi iraun
zuen, eta urteak pasa daitezke
bat sortzen denetik hurrengoa
sortzen den arte. Horregatik,
munduko esperimenturik as-
pergarrienaren egileek oso zo-
rionekotzat jotzen duten beren
burua. Ikerketaren emaitzak
PlosONE aldizkarian argitaratu
dituzte.•

Ikusi harrien mugimendua
aldizkariaren webgunean

Putzua lehortu zenean, agerian geratu ziren mugitutako harriek utzitako arrastoak.
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