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Katuari dion beldurra betiko
galtzen du toxoplasmosiak
jotako saguak

ARG.: LXOWLE/CC-BY-SA.

Toxoplasmosiak saguari zu-
zenean eragiten dion kalteaz
gain, ondorio larri bat eragi-
ten dio: katu-usainari berez
dion ikara galtzen du sagu
infektatuak. Hare gehiago,
gaixotasuna gainditu ondo-
ren ere, antza, ez du berres-
kuratzen biziraupenerako
beharrezkoa duen mekanis-
mo hori. Horixe dio Califor-
niako Unibertsitateko iker-
tzaile batzuek PLOS ONE
aldizkarian argitaratu duten
ikerketa batek.

Toxoplasma gondii parasi-
toak eragiten du toxoplas-
mosia. Patogeno zelulabaka-
rra da, eta ugaztun- eta
hegazti-espezie asko har di-
tzake ostalari gisa, baita gi-
zakia ere; baina ugaldu, ka-
tuaren hesteetan bakarrik
ugaltzen da. Hortaz, gainera-
ko animaliak bigarren maila-
ko ostalariak dira parasitoa-

rentzat, eta, batez ere, garu-
nean sortzen dituen kistee-
tan kokatzen da. Bizi-zikloa
burutzeko, katu batek irentsi
behar ditu kisteak. Testuin-
guru horretan, estrategia
ebolutibo egokia da, parasi-
toarentzat, saguak katuari
dion beldurra galaraztea, ka-
tuaren atzaparretan errazago
eror dadin. Portaera-aldaketa
hori parasitoak garunean
sortzen dituen kisteek eragin
zezaketela jotzen zen orain
arte. Baina Californiako Uni-
bertsitatekoek kisteak sor-
tzen ez dituen birulentzia
txikiko andui batekin egin
dute ikerketa, eta ikusi dute
hala ere katuaren usainari
beldurra galtzen diotela 
saguek. Eta gaixotasuna
gainditu eta parasitoak garu-
netik desagertzean ere,
saguek ez dute beldurra be-
rreskuratzen.•

Animalien portaera eguraldia iragar-
tzeko erabili izan da tradizionalki,
argudio zientifikorik gabe, ordea.
Sao Pauloko eta Mendebaldeko Onta-
rio Unibertsitateko entomologoek el-
karrekin egindako ikerketa batean iku-
si dute hiru espezietako intsektuen
sexu-portaeran “eguraldi-iragarpenak”
eragina duela, eta presio atmosferikoa-
ren aldaketak daudenean, sexu-harre-
man gutxiago izaten dituztela, eta az-
karragoak, PLOS ONE aldizkarian
argitaratu dutenez.

Ikerketa taxonomian urruti dauden
espezieekin egin dute: Diabrotica specio-
sa kakalardoa, Pseudaletia unipuncta
gaueko tximeleta eta Macrosiphum
euphorbiae landare-zorria. Guztietan

ikusi dute aldaketa por-
taeran: presio atmosferi-
koa bat-batean jaitsiz
edo igoz gero, emeek dei
laburragoak egiten dituz-
te, eta arrak gutxiago
mugitzen dira. Hortaz,
estalketa gutxiago gerta-
tzen dira, eta estalketetaren
aurreko gorteiatzea laburra-
goa izaten da presioa egonkorra de-
nean baino. Espezie batzuetatik beste-
tara aldeak izan dira; ikertzaileen
aburuz, arrazoia da tamaina desberdi-
na dutela, eta hegan egiteko gaitasuna
ere bai.

Horrelako portaera-aldaketak babesa
ematen dio intsektuari, presio atmos-

ferikoaren aldaketak ekaitz edo 
haize-bolada handien seinale baitira,
arrisku larriak intsektu txikien mun-
duan. Beste kontu bat da nola ote di-
ren intsektuok presio-aldaketa hori
igartzeko gai. Ikertzaileek susmoa dute
kutikulako ileak erabiltzen dituztela
horretarako.•
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Jarduera sexualik ez,
eguraldi txarra dator eta




