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UZTAILAREN 8AN, munduan karbono dioxi-
do gehien isurtzen duten hamabost esta-
tuetako 70 zientzialarik DDPP izeneko
txostena (karbonoa errotik gutxitzeko
bideak) helarazi zioten Ban Ki-Moon
NBEko idazkari nagusiari.

Zientzialari horien helburua Lurraren
tenperatura hazkundea bi gradutik behera
mantentzea da, eta horretarako hiru bide
proposatzen dituzte. Munduko estatu
bakoitzak gehien komeni zaiona aukeratu
beharko luke.

Lehen bidea ekonomiaren alor guztietan
(etxegintza, garraioa, industria) energiaren
eraginkortasuna hobetzea da. Bigarrena,
jatorri fosila duen elektrizitatea iturri
berriztagarrietatik lortutakoarekin ordeztea.
Eta, azkenik, erregai fosilen ordez karbono
gutxiago duten erregaiak erabiltzea.

DDPP-k ez dio ezer berririk. Non esan
den eta nork onartu duen, horra berrikuntza handiena. Orain
urte batzuk, txostenak ez zukeen NBEren ataria gainditzerik
izango; haren idazkari nagusiarenganaino heltzea gizarteko
sektore guztietan gertatzen ari den aldaketaren isla da. n

Azal azpian jartzen den
bularretakoa
Gure gizartean estetikak duen
indarraren erakusle izan daiteke
berri hau. Orbix Medical enpre-
sa israeldarrak azal azpian jar-
tzen den bularretakoa asmatu
du. Enpresako ordezkariek dio-
tenez, bost urtez egindako pro-
betan ez da osasun arazorik
sortu. 2013tik dute bularretakoa
merkaturatzeko baimena.

ttiki.com/70848 
(Frantsesez)

Baztertutako teknika
matematiko zaharra,
berriro indarrean
1845. urtean Jacobiren metodo
iteratiboa aurkeztu zen, ekuazio
linealen sistemak ebazteko. Ite-
razio metodoa oso geldoa
denez, gutxi erabili izan da apli-
kazio praktikoetan, baina ikerla-
ri talde batek 200 aldiz handitu
du haren abiadura, eta honen-
bestez diseinu espazialean, itsa-
sontzien eraikuntzan eta klima-
ereduen sorreran erabilgarria
izan daiteke.

ttiki.com/70849 
(Gaztelaniaz)

Arto zaharraren geneak
gaur egungo artoan

Ikerkuntza genetikoari esker
asko eraldatu ditugu antzinako
barazkiak. Oro har, oraingoak
antzinakoak baino emankorra-
goak dira, baina intsektuen
aurrean ahulagoak ere bai. Orain,
Suitzako ikerlari batzuek artoa-
ren galdutako zenbait propietate
berreskuratu nahi dituzte, mani-
pulazio genetikoaren bidez.

ttiki.com/70851
(Euskaraz)

Lurreko tenperatura igoera bi
gradutik behera uzteko bideak

ANTISORGAILU MOTA BAT baino gehiago
dago, eguneroko pilulatik hasi eta bost urte-
ro aldatu behar den esteriletaraino. Berriki,
beste metodo bat iragarri du MicroCHIPS
izeneko enpresa estatubatuarrak MIT Tech-
nology Review aldizkarian: hamasei urterako
balio duen txipa.

Hogei milimetro luze den txipak haur-
dunaldiak hamasei urtez eragozteko adina
hormona eta bateria ditu, eta azalaren
azpian kokatzen da. Bateriak duen korronte

ahulari esker, eguneko 30 mikrogramo hormona askatzen da
gorputzean. Erabiltzaileak gailua desaktiba dezake nahi due-
nean, eta ondoren berriz aktibatu.

Datorren urtean hasiko dira pertsonekin probak egiten, eta
2018rako merkatuan izatea espero dute. n

Antisorgailua txip batean
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Elektrizitatea energia
berriztagarriz eratzea

proposatzen dute DDPP
txostenaren egileek. 

Txip antisorgailuak honen
tankera edukiko luke,

gutxi gorabehera. 


