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Babeslea: iametza Interaktiboa

2003AN ABIATUTAKO zientziari buruzko sail honenak egin du. ARGIAri eta
orrialdeak izan duen irakurle orori eskerrak ematea baino ez zait geratzen.
Eguneroko zientziari errepasoa ematen saiatu naiz, eta gaiak aukeratzeko
askatasuna izan dudanez, ezin uka desorekak izan direla hautatutako gaiei
dagokienez.

Garrantzia, jakin-mina, eduki bereziak, harritu nahia eta ulergarritasuna
lehenetsi ditut, eta gertatutakoa azaltzeaz gain balorazio pertsonala erantsi
diot, berriak hori merezi zuela iruditu zaidanean. 

Azkeneko honetan, agur esatearekin batera, datozen hilabete eta urtee-
tan nire aburuz pil-pilean egongo diren gaiak aipatu nahi ditut.

Energia nuklearrari dagokionez, Fukushimak zeresana ematen jarraitu-
ko du, eta horri Garoñaren inguruko erabakiak gehituko zaizkio. Bestalde,
berriztagarrien hedapena ez da erraza izaten ari gure inguruan; bi energia
iturri moten arteko lehia gogorra izango da epe motzean.

Marten ur gazia eta, horren ondorioz, bizia aurkitzeko aukerari buruzko
eztabaidak ugarituko dira. Bitartean unibertsoko hamaika txoko arakatzen
segituko dugu.

Volkswagenen aferak auto elektrikoaren bidea indartuko duelakoan
nago; batez ere horren aldeko irizpide politikoak indartzea espero dut.

Komunikazioen alorrean telebistak, ordenagailuek eta smartphoneek
konbergentziarako bidea etenik gabe indartuko dutelakoan nago.

Genetikan, ikerketak aurrera egin ahala, beraren inguruko eztabaida eti-
koak indar hartuko du.

Gero eta partikula txikiagoei buruzko ezagutzak gero eta gailu ahalmen-
tsuagoak osatzeko aukera emango digu.

Azkenik, klima aldaketari eta ozono geruzako zuloari so egin nahi diet.
Izan ere, bere horretan jarraituko duen Lurraren beroketari gehitu behar
zaio ozono geruzaren zuloa neurtzen denez geroztik 2015ean izan duela
hedadurarik handienetakoa. Zalantzarik ez, ondorengo belaunaldiei arazo-
ak uzten espezialistak gara. n

Karbono dioxidoa
harrapatzeko 
sistema berria
Aireko CO2-a harrapatzeko
material berri bat sortu dute
ikertzaile korear batzuek: karbo-
no dioxidoa fisikoki atzematen
duen material mikroporoduna.
Science aldizkarian azaldu dute-
nez, abantaila handi bat du orain
arte zeregin horretarako erabili
izan diren materialen aldean:
urak ez dio eragiten.
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(Euskaraz)

Gaitzen transmisioa
gelditzeko eskuak
garbitzearen garrantzia
Urriaren 15ean Eskuetako
Higienearen Munduko Eguna
ospatu zen, Osasunaren Mun-
duko Erakundeak sustatuta.
Laster gripe eta katarroen
garaian sartuko garenez, garran-
tzi berezia du gaiak. Kontuan
izan behar da gaixotasunen %80
ukimenaren bidez transmititzen
direla.
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Matematika, 
poliziaren laguntzaile

Los Angelesko (AEB) poliziako
zenbait komisariatan UCLA
unibertsitateak sortutako eredu
matematiko bat erabiltzen hasi
dira delitu gehien non gertatuko
den aurreikusteko. Sistema arra-
kastatsutzat jo dute nonbait, eta
hiriko polizia sailen bi hereneta-
ra zabaltzea erabaki dute.
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Ezkerrean, Marte; planeta gorrian bizia aurkitzeko aukerari buruzko eztabaidak
ugaritu egingo dira. Eskuinean, CERNeko partikula azeleragailua, Genevan.

Partikula gero eta txikiagoei buruzko ezagutza handitzeak gailu
ahalmentsuagoak sortzeko aukera emango du.     


