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Babeslea: iametza Interaktiboa

UDAZKEN SASOI HONETAN gure
basoetan eta mendietan onddoak,
zizak eta perretxikoak ikus ditzake-
gu, batzuk jangarriak eta besteak ez,
baina guztiak ikusgarriak. 

Munduko leku askotan kontsu-
mitzen dira onddoak, eta kulturaren
arabera batzuk ala besteak bildu eta
jaten dira. Baina oso bestelako era-
bilera ematerik ere bada, zoritxa-
rrez: Lilleko Pasteur Institutuko
zuzendari nagusiak gogora ekarri

duenez, onddoetan oinarritutako arma biologiko asko dago, gerretan era-
biliak izan direnak eta erabiltzen direnak. 

Vietnamgo gerran AEBek eta SESBk esperimentu gisa erabili zituztelako
susmoa dago; milaka pertsona hil omen ziren modu horretan. Irakeko gor-
dailuetan, berriz, 22.000 litro aflatoxina aurkitu zituzten mende-
baldeko indar militarrek 1990ean, herrialdea inbaditu eta gero.
Aspergillus generoko onddoek sortutako toxina hori Scud misile-
tan kokatuz gero, misilak jotako lurretan uztak eta animaliak
kutsatzen ditu, eta haien bidez gizakiarengana iristen da. n

Nola islatzen diren
emozioak gorputzean
Egoera emozionalak gure gor-
putzeko energia fluxuetan eta
organoen egoeretan aldaketak
eragiten dituela badakigu.
Azken urte hauetan egindako
ikerketa bat emozioen eragina
hobeto ulertzen ahalegindu da,
eta horri esker errazagoa izango
da disfuntzioetarako tratamen-
du egokiak aurkitzea.

ttiki.com/86646
(Ingelesez)

Lurraren magnetismoa
aldakorra da

Iparrorratzak Ipar Poloa adie-
razten du, baina Ipar poloa
Antartidaren gainean kokatu
izan da aitzinean; hau da, Lurra-
ren magnetismoa aldakorra da,
eta horren zergatia misterioa da.
Gaiak badu garrantzirik; bes-
teak beste, magnetismoak espa-
ziotik datozen izpiez babesten
gaituelako.

ttiki.com/86647
(Gaztelaniaz)

Enpresa batek fusio
nuklear erreaktorea
iragarri du bost urte
barrurako

Lockheed Martin enpresa estatu-
batuar ospetsuak adierazi berri
duenez, bost urte barru kamioi
baten tamaina edukiko duen
fusiozko erreaktore bat eraikita
izango du. Haren bidez Martera
hilabete bateko bidaia egiterik
egongo da, esan dutenez.

ttiki.com/86648
(Frantsesez)

C
O

B
K

E
BA

A
SK

Onddoak elikagai... eta arma

BRUSELAN emandako hitzaldi batean, Arantza
Tapia Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Gara-
pen eta Lehiakortasun sailburuak clusterrek
izan dezaketen balioa aztertu du berriki.

Clusterretan sektore bereko enpresak elkar-
tzen dira, bakarka lortu ezin izango lituzketen
helburuak lortzeko: ikusgarritasuna, adminis-
trazioarekiko harremanak indartzea, proiektu
konplexuetan parte hartzea... Enpresa lehiaki-
deak dira, baina koopetizio (koopera-
zio+konpetizio) kulturaren bidez onura han-
diak lor ditzakete.

EAEn urteak daramatzate clusterrek lanean, eta ekonomiaren hainbat sek-
toretan “botere faktiko” izatera ailegatu dira. Azken urteotan
asko ugaldu dira, eta ugalketak arazoak ekarri ditu. Asko izateak
indarren dispertsioa ekar dezake neurri batean, baina gutxi iza-
teak ekonomiak behar duen malgutasunaren aurkako politikak
eragin ditzake. Zaila benetan, oreka lortzea! n

EAEko clusterrak, aldi berean
eredugarri eta eztabaidagarri
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Aflatoxina toxinaren 22.000 litro atzeman
zituzten Irakeko gordailuetan. 

Confebasken eta hainbat
clusterren arteko bilera. 


