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Babeslea: iametza Interaktiboa

ABUZTUAREN 22AN argita-
ra emandako dekretuaren
bidez, Europar Batasunak
aldatu egin du ingurumen
alorreko 2012ko araudia.
Aldaketa horren arabera,
ekipamendu elektrikoen
banatzaileek –ez denek–
doan bildu beharko dituz-
te erabilitako gailu txikiak,
eta erabiltzaileak ez dira
derrigortuta egongo ezer
ere erostera.

Hondakin elektrikoak
biltzera behartutako banatzaileak 400 metro koadrotik gorako gordailuak
dituztenak baino ez dira izango. Bildu daitezkeen gailu elektrikoen tamaina-
ri dagokionez, luzerak edo zabalerak 25 zentimetrotik beherakoak beharko
dute izan; beraz, telefono eramangarriak, tabletak, ogia erretzeko labeak,
jolas txikiak... jaso beharko dira aipatu eran.

Egun, gailu elektrikoen bi heren errefusa gisa hartzen dira,
hau da, ez dira berrerabiltzen. Munduan 50 tona gailu elektriko
geratzen dira berrerabili gabe urtero, eta kopurua gorantz doa
urtez urte. n

Erle eta sugeen pozoia
minbiziaren aurka
Illinoiseko (AEB) Unibertsitate-
ko ikerlari talde baten arabera
erleen, sugeen eta eskorpioien
pozoietan oinarritu litezke min-
biziaren aurka garatu nahi diren
farmako berriak. Ikerlariok
modu bat asmatu dute pozoi
horietako proteinak zelula gai-
xoetara bideratzeko, osasun-
tsuak ukitu gabe.
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(Gaztelaniaz)

Berokuntza globalaren
“desazelerazioa”

Munduko berokuntza prozesua-
ri egozten zaio azken urteotako
hainbat gertaera meteorologiko
bortitz. Baina azken hamabost
urteotan Lurraren beroketa
moteldu egin da. Berokuntzare-
na gezurra ote den, harekin
batera hozte prozesua ere gerta-
tzen ari ote den... Eztabaida
bizia dago ikerlarien artean.
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Bizi itxaropena gero eta
handiagoa, baina noiz
arte?
Abuztuan entzun eta irakurri
genuen Europako biztanleen
bizi itxaropena hazi egin dela
azken hamarkadan. Euskal
Herrian, hain zuzen, Europako
handienetakoa dugu. Ikerlari
batzuen arabera, ordea, inguru-
menaren degradazioarekin bate-
ra bizi itxaropenak beherantz
egingo du. 
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(Frantsesez)

Gailu elektrikoak birziklatzeko
araudia zorroztu du EBk

NEW YORKEKO Institutu Psikiatrikoko
Jeffrey Liebermanek egin berri duen aur-
kikuntzak itxaropena sortu die autismoa-
ren aurkako borrokan dabiltzanei.

Liebermanek dioenez, garunean ner-
bioen arteko konexio gehiegi badago
autismoa sortzen da. Jaiotzean, umeek
mota horretako interkonexio asko izaten
dituzte, baina normalean, hazi ahala gutxi-
tu egiten dira. Ez da horrela gertatzen
autisten kasuan: haien interkonexioak

mantendu egiten dira, eta horrek informazio gainkarga sortzen
die garunean. Hala, informazioak ezin du era egokian zirkulatu.

Liebermanen lantaldeak adierazitakoaren arabera, interko-
nexio horiek gutxituz hobekuntza nabariak lortu beharko lira-
teke autisten egoeran. n

Garunean interkonexio
gehiegi dute autistek


