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Termitak, Afrikako lurraldetan lo
ka-z eta lohiez egindako kabien erai>.:le sutsuak, ugari dira munduan.Iker
lari amerikar batek dioenez pertsonako 750 Kg termita omen dago munduan.
3anetarik jaten duten intsektu asezin
hauek, (etxean sartzen bazaizkizu,
akaoo!, berehala haltzayirik gabe gel
dlt3ko zara), eguratsaren poluitzaile
umen dira ere. Eta ez, hola modukoak,
Aktibitate industrial guztiak batuta
buino gehiago poluitzen omen dute.
nermitek jaurtikitzen dituzten polul
tzaileak rnetanoa eta karbono(1V) oxil o a dira, 150 tonelada urteko.

Tzcnoinniak artifizialki haztea
.zenez geroztik saio asko egin
,::m hesfe perretxiku zaporetsu eta
c.?? ipa+imgcok hazteko. Oso kasu gutxs
rc;v Gortu & exitoa. Bestela gertatu
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.
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beteko pinu-kimuak,&L&
g
n
d
de lakomen m izelw batekin inokuZatu
zituzten. Zenbait izabete ondoren,
onddo honen mkeZw-zuntzen eta zzihartzen sustraien artean mikrorizazim
gertatu zen. 1980.urtean pinu gazteok,
utzitako mahasti batera aldatu ziren.
Ehun baino onddo gehiago bildu ziren
joan den udaran.
Aipatutako hau, perretziku eta on
ddoak artifizialki hazteko programi
zabaZ baten lehenengo urratsa izan
da. Hurrengo urratsa, onddobeZtza
(bol&
a e n e u ) eta udazke,ieko onddg
e d d b ) izango dira.
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Kitina eta zelulosa biopolimeroak
hondar-uretatik ur ani0 ( VI) ioiak erauz
teko erabil daitezke,Hawaii-ko ~ n i b e r
tsitateko zenbait ikerlarien arabera
(Science, =,285,(1983)).
Uranio-moduko metal astunak biometatzeko gaita
cuna agertzen zuen penizilina-onddo

bat aztertzen hasi ziren ikerlariak.
Onddoak, karbonato alkalinozko disolg
zioz tratatuz, absorbitutako uranioa,
kuantitatiboki berreskuratzen zela
aurkitu zuten. Ondorengo ikerketek,
onddoa ez zuela bizirik egon behar
uranioa absorbitzeko, eman zuten aditzera. Are gehiago, ur irakinez edo
alkoholez hildako onddoek uranio-harketa handiagoa zuten. Eragin hauek,
absortzioa zelulen paretetan ematen
zela aditzera eman zuten.Honexegatik,
ikerlariek paretako biopolirneroak aztertzea ekin zioten, eta hauetako batzuk, hala nola, kitina, zelulosa,
zelulosa fosfatoa eta karboximetil
zelulosa uranio erauzteko gai zirela
aurkitu zuten.

Geneva-ko PartikuZen Fisikaren EE
ropear Laborategian ICERNl 100 fisika
ri baino gehiagok elkar-Ianean eramac
dako ikerketa-programa baten ondorioz
W partikuz~~subatomikoaren existentzia konfirmatu dute. W partikulak,
izadiaren La!i fiintsezko indarretatik
batan garraiatzaiZe direla uste da.
Indar hau, indar ~ukíear ahuZa da
hain zuzen. Partikula,:982. eicD denduan CERN-en egindako protoi/antiprotoi talka rnasibo baten ondoren detektatu da.
PattikuZa hauen ezistentzia oso
euskarri ona da fisikaren unifikazio-teor-lentzat zeintzuk indar natural
guztiak etkarlotu nahi bait clituzte.

Canadiar eta Iparramerikar astronomilari-talde batek orain artean aur
kitu deneko zulo beltz handiena loka:
lizatu dute. Badu, zulo beltz honek,
beste ezaugarri bat ere bai. Esnebide
tik at aurkitu den lehenengoa izatea

Michigan University delakoko Anne P.
&ley-k
eta Victoria-ko (British Columbia, Canada) "Dominion Astrophysical Observatory-ko David Canpton eta
90hn 0. #iLtchvrg-ek Magallanes-en Hodei Handia izeneko galaxian, zein Esnebideari gertuen zaion galaxia bait
da, aurkitu dute zulo beltza.
Irakurleak jakingo duenez,zulo beltza, espazioaren zonaldea non materia
horren trinkoa bait da, argia berak
ere ezin duela erernu grabitazionaletik ihes egiqda.2~10 beltz berri hau,
izar ikusgarri baten laguna da eta
izarraren orbital konportamoldea aztertuz lokalizatu ahal izan da.

Penizilinak eta 0-IcktLma motako
beste antibiottkoek nola agiten duten
lan aurkitu omen da.S.tzep.twnyca R-67
bakterietatik Zortutako ~ntzimabatez
X izpien errefrakzioareí:hic'ezko anaZisiek, antibiotikoek ~nfzirnareneragin kataZisatzaiZea blokeatzen ducela, aditzera eman dute.

Linu/J % u h q - e k eta J'.&.&i~tnon-ek Californian egindako azterketa
baten arabera ez dirudi biziaren luz2
pena eta gaixotasunen urritzea bitami
na-harketmi lepora dakiokeenik. ~ o n e l
la, eman dute aditzera, bederen, adin
heldueko gizaseme-talde batekin egindako estudio estatitikoek.

