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ORACLE, ARIZONA (AEB), 1991KO IRAILAREN 26A.
Zortzi zientzialari 1,27 hektareako ekosistema arti-
fizial batean sartu ziren, eta, hala, Biosphere 2
proiektua martxan jarri zuten. Esperimentuak hel-
buru hirukoitza zuen: ekosistemetako elkarreragin
sare konplexuak ulertzea, espazioaren kolonizazio-
an biosfera itxiek izango luketen bideragarritasuna
aztertzea eta, Lurrari kalterik eragin gabe, biosfera
manipulatzea. 200 milioi dolarreko biosferak oihan
zati bat, ozeano txiki bat, mangladia, sabana, deser-
tua, labore lurrak eta giza habitat bat zituen. Her-
metikoki itxita zegoen eta zientzialariek ezin zuten
handik irten, biosferak kanpoko laguntzarik gabe
funtzionatu behar baitzuen. Lehen misioan taldeak
bi urte eman zituen egituraren barruan, eta biga-
rren misio bat ere abiatu zen 1994ko martxoan,
hamar hilabete iraun behar zuena.

Hasieratik CO2 mailak ezohiko gorabeherak
izan zituen eta oxigenoak nabarmen egin zuen
behera; hasi eta hamasei hilabetera oxigeno por-
tzentajea %14,5ekoa zen, gutxi gorabehera 4.000
metroko altueran izan ohi dena. Animalia espezie

asko hil egin ziren, eta beste batzuk, inurriak esate-
rako, gehiegi ugaldu. Ekosistemaren oreka hautsita
zegoen, eta gizakiei ere eragin zien horrek, nonbait.

Bigarren misioa hasi eta hilabetera lehen misio-
ko bi kidek sabotaje ekintza burutu zuten, burbui-
laren ate guztiak irekita. Eta orduan azaleratu ziren
ia hasieratik zientzialarien artean izandako ika-mika
eta ezinikusiak. Lehen misioan taldea bitan zatitu
zen, lagun minak izandakoak etsai bihurtu ziren,
eta elkarri arauak hautsi izana leporatzen hasi ziren.  
Time aldizkariak zioenez: “Datuen manipulazioak,
jakiak ezkutatzeak eta kontrabandoak sinesgarrita-
suna hautsi du. Bi urteko autoaskitasun esperimen-
tua 200 milioiko engainu bihurtu da”.

Porrot garestitzat jo izan den arren, Biosphere
2k ehunka zientzia-ikerlan ahalbidetu du. Hala ere,
publikoaren interesa kideen eskandalu pertsonalek
piztu zuten, ez lorpen zientifikoek. Handik urte
gutxira hainbat pertsona espazio itxi batean sartze-
ko formulak arrakasta handia izango zuen telebis-
tan, eta realityak Biosphere 2ko inurriak bezala
ugalduko ziren.

ARROZAREN GENOMAREN sekuentzia
aztertu eta arroza duela 8.000 urte
baino gehiago Txinan, Yangtse hara-
nean, lantzen hasi zirela ondorioztatu
berri dute. Orain arteko tesiaren ara-
bera, arroz laboreek jatorri bikoitza
zuten: India eta Txina. Baina AEBeta-

ko hainbat unibertsitateetan egindako
ikerketen arabera, Indian, Ganges
ibaiaren haranean, askoz beranduago
hasi zen nekazaritza jarduera hori,
duela 3.900 urte inguru, txinatar mer-
katariek edo nekazari immigranteek
eramanda.

Arrastoak
Arroz laboreak Txinan sortu ziren duela 8.000 urte 

Biosphere 2
kanpotik eta
barrutik. Duela 25
urte hasi ziren
instalazioak
eraikitzeko lanak,
eta duela 20 abiatu
zen esperimentu
erraldoia.
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Biosphere 2:
Anaia Handien aita zientifikoa


