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Studenci UWr zwycięzcami przyrodniczego
konkursu Quarry Life Award

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego zwyciężyli w polskiej edycji
międzynarodowego konkursu przyrodniczego Quarry Life Award. Laureaci otrzymali czek
o wartości pięciu tysięcy euro. Ich projekt znalazł się w gronie pięciu najlepszych na
świecie w głosowaniu internautów.
Głównym celem Quarry Life Award było poszukiwanie nowych pomysłów na ochronę i promocję
różnorodności gatunków roślin i zwierząt na terenach kopalń surowców mineralnych należących do
koncernu HeidelbergCement.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Wydziału Nauk
Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego za projekt "Kompleksowa inwentaryzacja fauny i flory
terenu Kopalni Surowców Mineralnych +Szczytniki+ jako podstawa przygotowania wytycznych do
rekultywacji przyjaznej środowisku".
Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Opolskiego uplasowało się na drugim miejscu. Czek na 3 tys.
euro otrzymało za projekt "Wspomaganie rozwoju biocenozy murawy kserotermicznej
Festuco-Brometea w ramach rekultywacji obszaru poeksploatacyjnego Górażdże Cement SA
HeidelbergCement Group".
Trzecią pozycję zajął dr hab. Adam Stebel ze Śląskiego Uniwersytetu medycznego za
projekt"„Mszaki Bryophyta jako indykatory wartości przyrodniczych na obszarach pozyskiwania
surowców mineralnych – przykładowe studium z kopalni wapienia Górażdże". W nagrodę otrzymał
czek o wartości półtora tys. euro.
Wyróżnienia otrzymały: Ewa Poślińska z Uniwersytetu Opolskiego za projekt "Awifauna lęgowa
poeksploatacyjnego obszaru kopalni Malerzowice" oraz Marlena Kłosek i Wioleta Pelc
z Uniwersytetu Opolskiego za projekt "Ochrona zasobów genowych jarzęba brekinii (Sorbus
torminalis) na obszarze Środkowej Opolszczyzny z wykorzystaniem metody inter – situ".
Wszystkie finałowe projekty zostały zgłoszone pod obrady jury międzynarodowego. Rozstrzygnięcie
światowej edycji nastąpi w połowie grudnia tego roku. Przygotowane projekty będą wykorzystane
w praktyce.
W międzynarodowym konkursie, który rozpoczął się w październiku 2011 roku wzięli udział zarówno
studenci, jak i naukowcy z Europy, Afryki, Azji i Australii. Nadesłano w sumie 300 projektów z 18
krajów.
Rywalizacja obejmowała dwa etapy. W pierwszym, który trwał do 17 lutego 2012 roku studenci,
naukowcy i organizacje pozarządowe składali propozycje projektów badawczych dotyczące
wybranych obszarów tematycznych. Na początku marca tego roku jury w każdym kraju dokonało
oceny zgłoszonych propozycji projektów i wybrało pięć najlepszych prac, które zakwalifikowały się
do drugiego etapu.

W polskiej edycji projekty konkursowe prowadzone były w trzech kopalniach należących do Grupy
Górażdże: w Kopalni Wapienia "Górażdże" w województwie opolskim i w dwóch kopalniach kruszyw
naturalnych: Szczytniki k. Legnicy (woj. dolnośląskie) oraz Malerzowice k. Nysy na Opolszczyźnie.
Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl
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Globalne zagrożenie związane z Omikronem
bardzo wysokie
Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców.
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Na prehistorycznej Ziemi lało jak z cebra
Obecnie obserwuje się niewielki wzrost średnich globalnych temperatur.
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Aktywność wpływa na zdrowie psychiczne w

czasie pandemii
Informują naukowcy z North Carolina State University.
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Picie kawy może obniżyć ryzyko choroby
Alzheimera
Informuje pismo „Frontiers in Aging Neuroscience“.
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BioNTech rozpoczyna badania nad
szczepionką na wariant wirusa Omikron
Rozwój szczepionki zaadoptowanej do nowych wariantów wirusa jest procedurą standardową.
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300 mln zł na technologię RNA w Polsce
ABM wyłoniła w konkursie pięć zespołów badawczych.
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Z trzecią dawką szczepionki przeciwko
COVID-19 nie warto czekać
Powiedziała prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
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Niektórzy chorzy nie odczuwają duszności
Nawet wtedy, gdy mają znacznie obniżoną saturacje krwi, sięgającą aż 70 proc.
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