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Pogoda kosmiczna

Prognozy pogody panującej w przestrzeni międzyplanetarnej? Komu

to potrzebne? Nam wszystkim! Kosmiczna niepogoda może skomplikować nasze codzienne
życie. O słonecznych sztormach, geomagnetycznych burzach i ich skutkach będzie
opowiadał w piątek 26 października prof. Michał Tomczak, dyrektor Instytutu
Astronomicznego UWr.
Burzliwe procesy powstawania na Słońcu lokalnych pól magnetycznych i pola globalnego, którego
bieguny zamieniają się miejscami mniej więcej co 11 lat, nie są do końca wyjaśnione. Ich ziemskie
konsekwencje znamy jednak od dawna.
Jedną z najgwałtowniejszych burz słonecznych obserwował na przełomie sierpnia i września 1859
roku angielski astronom amator Richard Carrington. Zakłociła ona tak silnie ziemski magnetyzm, że
awarii uległy sieci telegraficznych w Europie i Ameryce Północnej. Dziś skutki mogą być jezcze
bardziej kłopotliwe. W marcu 1989 roku magnetyczny sztorm pogrążył w ciemnościach kanadyjski
Quebec. Kaskadowo uruchomiły się zabezpieczenia sieci energetycznej i przez dziewięć godzin
ponad sześć milionów ludzi pozbawionych było prądu.
Wiatrowi słonecznemu, czyli emitowanemu przez naszą gwiazdę strumieniowi cząstek, głównie
elektronów i protonów, zawdzięczamy także piękne spektakle. Na przykład przy silnych „wichrach”
zorze polarne nożemy obserwować nie tylko w okolicach podbiegunowych. Ponoć podczas burzy
opisanej przez Carringtona zorza była widoczna w Górach Skalistych, a jej blask tak silny, że
w środku nocy obudził kopaczy złota, którzy myśleli, że nastał już świt.
Wykład prof. Michała Tomczaka inauguruje tegoroczny cykl piątkowych spotkań
popularnonaukowych w Instytucie Astronomicznym. Prelekcja rozpocznie się o godz. 17.00
w siedzibie astronomów przy ul. Kopernika 11 (Park Szczytnicki). Jeśli pogoda dopisze, po wykładzie
będzie można oglądać niebo przez 20-centymetrowy refraktor Clarka-Repsolda. Wstęp wolny.
Źródło: www.uni.wroc.pl
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Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców
Polski nie najweselsze
Wynika z najnowszego sondażu CBOS.
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Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i
mężczyzn
Naukowcy namierzyli te różnice.
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Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej
niż 10 dniach
Donoszą naukowcy na łamach pisma „International Journal of Infectious Diseases”.
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Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Oszukiwanie się jest normalne, powszechne i może być przydatne, ale tylko na krótką metę.
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Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem
Donosi pismo „Nutrients”.
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Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym
grantem EMBO
Dotyczy procesów rakotwórczych w organizmie człowieka.
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Mutacje SARS-CoV-2 u jeleni
skomplikowałyby strategię walki z pandemią
Ekspert: mutacje SARS-CoV-2 u jeleni skomplikowałyby strategię walki z pandemią
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System oceny pracy naukowej powinien być
przejrzysty
Ocenił w rozmowie z PAP prawnik, prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
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