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Joxerra Aizpurua

Adimena sasoian izateko trikimailuak
JABIER AGIRRE

Osa suna

GUZTIOK AHAZTEN DITUGU gauzak,
estresatuak bagaude batik bat,
edota arreta jartzen ez badugu.
Baina 50 urtetik aurrera oroimenak
behera egiten du, baita osasun
egoera onena dutenengan ere. Hori
normala da, baina badira, hala ere,
adimena sasoian egoteko egin dai-
tezkeen jarduerak.

Neurologoek diotenez, gogora-
tzea eta ikastea txanpon beraren bi
aldeak dira. Aurrenekoa behar beza-
la egiten ez bada, garuna hondatuz
doa pixkanaka. Baina, muskuluak
bezalaxe, ezagutza-gaitasunak ere
entrenatu eta bizkortu daitezke. 

Hona, bada, neuronak sasoi
betean edukitzeko proposatzen dizkizuedan jarduera
erraz batzuk:
3 Hitz egin besteekin. AEBetako Michigan Uniber-

tsitateko ikerketa batek frogatu duenez, egunean gutxie-
nez hamar minutuko solasaldia edukitzen dutenek beren
garuna bizkortu, errendimendu intelektuala hobetu eta

oroimena galtzeko arrisku gutxiago dute. Mesede horiek
berdin-berdin lortuko dituzu edozein dela ere zure adina.
3 Jolastu. Gurutzegramak egin, itxuraz berdinak diren

bi irudiren arteko aldeak aurkitu edo irudi bat buruz ikasten
saiatu, ondoren ea zenbat gogoratzen duzun ikusteko.
Jolas horiek garuna sasoian edukitzen lagunduko dizute.
3 Egin kirolen bat. Aspalditxotik uste zen ariketa fisi-

koak garuneko barne-loturak hobetzen laguntzen zuela,
eta horixe frogatu du beste ikerketa batek: ez da beha-
rrezkoa eliteko kirolari bihurtzea, egunean pare bat kilo-
metro egitea aski baita. Aipatutako ikerketan, emaitzarik
hoberenak 55 urtetik gorakoengan lortu ziren.
3 Baztertu estresa. Bizkorregi bizi bazara, zure gor-

putzak kortisol gehiago sortzen du, eta hormona hori
arreta galerarekin, mintzamen arazoekin, begiaren eta
eskuaren arteko koordinazio eskasarekin, ikasteko gaita-
suna gutxitzearekin eta ikusmeneko nahiz hitzezko oroi-
men txarragoarekin lotu izan da. 
3 Egin kasu arazo kardiobaskularrei. Hipertentsioa

edo bihotzeko erritmoaren arazoak dituztenek, edo bula-
rreko angina bat izan dutenek, arazo horiek ez dituztenek
baino bi aldiz azkarrago gal dezakete oroimena, Neuro-
logy aldizkarian argitaratu berri dutenez. 

bioteknologia

Bakterio bidezko
elektrizitatea

.. -    A
ARIZONAKO (AEB) UNIBERTSITATEKO
Andrew Marcus, Cesar Torres eta Bruce
Rittmann ikerlarien arabera, erabat bidera-
garria izan daiteke bakterioen bidez elektri-
zitatea sortzea. Horretarako MFC delakoa
erabil daiteke. Hau da, mikrobio-erregai
bidezko pila.

Pila horiek funtzionatzeko edozein
hondakin erabil daiteke, ur zikinak edo
txerri-kakak adibidez. Kontuan hartu
behar da erregai bidezko pila arrunten
oinarria hidrogenoa dela.

Hondakinak dauden lekuan, nahitaez
daude bakterioak. Horiek pilaren anodoa
(polo positiboa) behar dute bizitzeko,
hura erabiltzen baitute beren metabolis-

babeslea: Adur Software Productions

Makina bat kontuMakina bat kontu

Argazkian, mikrobio-erregai bidezko pila.

Gurutzegramak, 
ariketa bikaina 
gure garunerako.
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Makina bat kontu

JAKOBA ERREKONDO

Erantzita, jakina

l anda r e ak

mandio@zerain.com

HEMENGO ZUHAITZ GEHIENAK hostaila bota eta neguko loal-
dian sartzen direla, zioen lagun batek, urteko arropa
eranzten ari ziren pagadi eta hariztiei begira harrituta
zegoen beste lagun bati. Brasildik etorri berria da beste
hau eta bera bizi deneko hartan zuhaitzak ez omen dira
eranzten. Han ere hemengo moduan ogia ez da eguzkitan
erretzen eta bestetxeko ogia gozoago: sekula santan eza-

gutu gabeko zuhaitzen meta-
morfosi berria ikaragarri gustatu
zitzaion. Giroak behartutako
atsedenaldia, indarberritzea,
lanartea, etentxoa... denetatik
esan nien lagunei; ez dut, ordea,
oraindik landareen negua zer
den azaltzeko adinako talenturik.
Loaldia baina ez, landareak ez
daude lo, ezta gorrienetan ere. 

Aldamenean genuen idi
parearen gainean hurritz zurieta-
koa, nahiz urritz makiletarako
nahiz akuilutarakoetakoa, eran-
tzita, lore laruz lepo, apain-apain

jantzia. Aurrekoan, bakoitzak berrogeina milioi polen ale
ekoizten dituztela esaten nizun gerba zintzilikarioz gainez-
ka, dariola, katuileko hego haize aluita sufreztatu eta su-
txakurtzeraino. Polen ale hegalaria, hegoaren beroak
puztu eta harrotuta urrutira, arrunt urrutira, iritsi daiteke;
azpian gaituenona ez den beste esku batek, nahiz lepatze-
ko aizkora nahiz urritz makila, ederto dantzatuko dituena-
ren gaiak emango dituen beste hurritz batenganaino. Hai-
zeari muturra erakusten diote honoko hurritz honen lore
emeek, adarretan, hanka hemenka, okasiorako propio
ireki dituen begi loditxo pinportatuen punttaren punttan.
Lorea bera pinportaren gozoan datza, soilik lore-orratz
gorri-gorriak haizea hartzera aterata. Haizea haizeago eta
lorea harroago, kitzikatuago, gorria goriago, bilintzi-balan-
tzaren zilipurdian uztarriaren gaineko hurritzaren polen
pasea loditu eta aleren bat gorriaren biskan itsatsi zain,
hego-dantzan jokatzeko egokieran. Erantzita egiteko lan
hobea! Ez behintzat loaldian! Gero gerokoak, hostoz eder-
ki jantzita babestu, hazi eta heziko dituen fruituak eta
haziak eta bi hurritzen kastako ondorengo hibridoak.  

Zera izango da gero negua loaldia! Urtea joan, urtea
etorri lan kontuzkoenari hel eta buru betetzeko sasoia bai! 

moa gauzatzeko. Hala, haren inguruan kokatzen
dira, biofilm izeneko bakterio komunitatea osa-
tuz. Garatutako ereduaren arabera, biofilmak
elektrizitatea garraia dezake.

Azterketa hastapenetan dago, baina laborate-
gietan egindako probek oso emaitza onak eman
dituztenez, epe laburrean beste energia  iturri
baten aurrean egon gaitezkeela ziurta dezakegu:
hondakinetan oinarritutako energia iturria, hain
zuzen ere. !

ekologia

Internetez erosi
eta CO2 gutxitu

V
AEBETAKO OAK RIDGE-KO Laborategi Nazio-
naleko kalkuluen arabera, joan diren Gabonetan
Internetez erosketak egiten dituzten estatubatua-
rrei esker tona erdi CO2 gutxiago isuri da atmos-
ferara. Nola liteke hori?

Batetik, etxetik erosketak eginez supermer-
katura joatea saihesten da, autoek CO2 isurtzea
eragotziz. Bestetik, erositako produktuak etxe-
ra bidaltzen dira zuzenean, eta hala, kontsumi-
tutako energia kopurua askoz txikiagoa da
aurrez supermerkatura bidaliko balituzte baino.
Jesse Miller ikerlariak dioenez, Gabonetan
egindako aurrezpena estatubatuarren %63ak
egun batez etxetik ez ateratzeak ekarriko lukee-
naren parekoa da.

Baten batek galde dezake ea ordenagailua era-
biltzeak ez al duen CO2 isurketan eragiten. Egia
da ordenagailuek kontsumitzen duten elektrizita-
tea, askotan, erregai fosilen errekuntzatik dato-
rrela, baina egia da, halaber, ordenagailuek egu-
naren zati handiena piztuta ematen dutela gero
eta gehiago. Erosi ala ez, berdin kontsumitzen
dute. Beraz... !

Internetez
erosiz gasolina

gutxiago
erabiltzen da, 
eta ondorioz

CO2 gutxiago
isurtzen da

atmosferara.

Hurritza.


