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Nature 482, 7386 (2012)

23 lutego 2012 ukazał się kolejny numer tygodnika Nature. Sama okładka

uchyla już rąbka tajemnicy co do motywu przewodniego tego wydania, którym jest setna rocznica
urodzin angielskiego matematyka Alana Turinga. Urodził się 23 stycznia 1912, a zmarł tragicznie 41
lat później, jednak jego wpływ na naukę jest wciąż odczuwalny. Dlatego też Nature postanowiło
mianować go jednym z największych umysłów naukowych wszechczasów. Różni specjaliści, a wśród
nich Sydney Brenner i Henry Markram w swoich artykułach wyjaśniają na czym polega wyjątkowość
dziedzictwa Turinga.
Poza tym w tym numerze znajdziemy ciekawy artykuł o trzech gatunkach lilipucich jaszczurek, które
odkryto w lasach Madagaskaru. Wszystkie mają długość mniejszą niż 24 mm, co czyni je
najmniejszymi kręgowcami na Ziemi. Ponadto, przeczytać możemy o gwieździe, która rozbłysła
mocniej w 1961 roku, co zinterpretowano jako jej śmierć w supernowej. Jak się jednak okazuje,
gwiazda jeszcze nie wygasła, a widziana eksplozja mogła mieć inny charakter, który obecnie próbują
zbadać astronomowie. Oprócz tego, w numerze znajdziemy artykuł o rybach żyjących w Antarktyce
i o tym, co powoduje, że nie zamarzają one w jej lodowatych wodach.
Czeka nas także niezwykła historia kwiatu, który ma szansę rozkwitnąć ponownie po 30 000 lat
spędzonych pod lodem, za sprawą grupy naukowców pod kierunkiem Rosjanina Dawida
Giliczinskiego. I wreszcie na koniec tekst, w którym jego autor zastanawia się, czy Henry Markram
powinien otrzymać miliard euro na zbudowanie pełnego modelu komputerowego ludzkiego mózgu.
Zachęcamy do lektury!
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