
 

 

 

AZKEN HELBURUA: ANTARTIKA 

 

Gaur egun, kirolaren ikuspuntutik, prestaketa fisiko eta psikologiko handia eskatzen duen 

ahalegin aparta izan arren, Polora iristea ez da inondik ere espezializatu gabeko zenbait 

komunikabidetan azaldu ohi den abentura handi hori. Nork bere kasa jardutea da zailtasunik 

handiena, izan ere, logistika, latitude hauetako arazorik handiena, aisa asko konpon baitaiteke 

espezializatutako enpresei zerbitzuak kontratatuz (hegaldiak, gidak, biltegiak, materiala, 

erreskateak istripua gertatzekotan edo kideren batek espedizioa bertan behera uztekotan). 

 

Horrela egiten dira gaur egun Antartikan barna antolatzen diren zeharkaldi gehienak, eta oso 

gutxi dira aurrekoek jorratutako bideari uko egin eta zerbait desberdin —eta meritu 

handiagokorik— egitera ausartzen direnak. Aitzitik ere, behin baino gehiagotan, balentria 

antartikotzat saltzen dizkigute Poloraino kanpoko baliabideen laguntzaz egindako kilometro 

gutxiko ibilaldiak edo haraino hegazkin arinez egindako osteratxoak. 

 

Horren aurrean, kontinente antartikoa alderik alde zeharkatzea da orain planteatu den 

helburua. Horretarako, zeharkaldia Novolazarevskaya-tik abiatu (70ºS,11ºE) eta Union Glacier 

basean (79º45´S, 83ºW) amaituko da, kontinentea bukatu eta itsas gaineko izotz iraunkorrak 

hasten diren leku berean, planetako hegoaldereneko puntua (Poloa) zeharkatuz, noski. 

 

Lehenengo kilometroetan, Maud erreginaren lurraldea zeharkatuko da, Antartikako 

haitzarterik handienak tarteko direla. Eskualde honek uste ez bezalako leku paregabean 

eskalatzeko aukera eskaintzen du. 



 

Gutxi gorabehera, 3.700 kilometroko zeharkaldia egingo da, autonomia osoz. Poloa 

zeharkatzeko, horretarako aukera dagoen bakoitzean, haizearen indarra erabiliko da (trakzio-

kometen laguntzaz), abentura honetarako material guztia garraiatzeko erabiliko diren lerak 

edo trineoak bultzatzearren. Eremu honetan, haizea lagun izatea hil ala bizikoa izango da. 

Haizerik gabe, nekez egin ahal izango dugu uda australak dirauen bitartean aurreikusitako 

zeharkaldia, eta ondorioz, espedizioa huts egiteko arriskuan izango litzateke. 

 

Lerek 180-200 kilo inguruko pisua izango dute pertsona bakoitzeko, izotz gainean egin 

beharreko 80 egunak igarotzeko behar den guztiaz bete ondoren. Haizerik gabe, espeziokideek 

beren kasa eraman beharko dute guztia, arrastaka. 

 

1. ZATIA: GROENLANDIA, HEGOALDETIK IPARRALDERANZKO ZEHARKALDIA 

 

Danimarkako koroaren menpeko 

herrialde autonomo hau munduko 

irlarik handiena da, eta bere azalaren 

%84 izotzez estalita dago. 

 

Uhartea, Erik Gorriak aurkitu zuen 

986 urtea aldera, eta 1.261ean daniar 

subiranotasunaren menpe jarri zen. 

Gaur egun, baliabide gehienak 

kudeatzeko aukera ematen dion autonomia-maila handia du. 

 

Groenlandiak aparteko eszenatokia eskaintzen du. Zeharkaldi honen baldintzak Antartikan 

daudenen antzekoak dira: itsas-mailatik abiatuta, 2.000 metroko altitudean dagoen 

ordokiraino igo behar da, iparralderantz jarraitzeko asmoz. 

 

Groenlandiaren hegoaldean kokatuta dagoen Narsasuaq herria da zeharkaldia abiatzeko 

aukeratu den lekua, eta irteera-gunea Thule izango da, 2.300 kilometrora. 

 

 


