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Plastikowe odpady w największych głębinach
oceanów
Plastikowe śmieci w Rowie Mariańskim - w tym najgłębszym rowie oceanicznym na Ziemi

natrafili na nie naukowcy japońscy. W publikacji na łamach “Marine Policy” donoszą
o jednorazowej torebce, dryfującej tam na głębokości prawie 11 tys. metrów.
Zespół ekspertów pracujących dla różnych japońskich instytucji zajmujących się badaniem i ochroną
mórz i oceanów szukał kolejnych dowodów na stopień zanieczyszczenia mórz plastikiem. W tym celu
analizował informacje zawarte w Bazie Danych o Odpadach w Głębinach Mórz (Deep-sea Debris
Database).
Bazę stworzyło i udostępniło publicznie w 2017 roku japońskie Globalne Centrum Danych
Oceanograficznych. Obecnie zawiera ona zdjęcia i nagrania odpadów w głębinach mórz z ostatnich
30 lat, wykonanych podczas ponad 5 tys. podwodnych misji.
Naukowcy naliczyli na zdjęciach i filmach ponad 3 tys. śmieci związanych z działalnością człowieka:
plastikowych, metalowych, gumowych oraz sprzętu rybackiego.
Ponad jedną trzecią wszystkich odpadów stanowił tzw. makroplastik (widoczne fragmenty
plastikowe), z którego 89 proc. to produkty jednorazowe.
Plastik jest też obecny na głębokościach poniżej 6 tys. metrów, gdzie tworzy ponad połowę
dryfujących tam śmieci. Prawie wszystkie znalezione tam plastikowe śmieci pochodziły
z przedmiotów jednorazowego użytku.
Przed zaśmieceniem nie uchroniły się nawet najgłębsze miejsca na Ziemi, alarmują naukowcy.
Dostrzegli jednorazową torebkę w Rowie Mariańskim, na głębokości niemal 11 tys. metrów!
Codzienne zachowania i wybory ludzi mają więc bezpośredni wpływ na nawet najodleglejsze,
najbardziej niedostępne ekosystemy, podkreślają badacze.
Plastik, który dostanie się w głębiny mórz lub oceanów, zostaje tam na tysiące lat, stwarzając
zagrożenie dla tamtejszych, bardzo delikatnych ekosystemów.
Zdaniem naukowców jedynym rozwiązaniem problemu jest ograniczanie zanieczyszczenia mórz
tworzywami sztucznymi. Potrzeba do tego globalnej sieci monitoringu oraz kolejnych badań
identyfikujących najbardziej zagrożone zaśmieceniem obszary, a także badających jakimi drogami
plastik trafia z lądu w oceaniczne głębiny.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/28427.html
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Badaczka z UG wśród wschodzących talentów

nauki
W tegorocznej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki jedną z laureatek nagrody
International Rising Talents została dr Agnieszka Gajewicz z UG.

17-08-2018

Amerykański patent dla wynalazku badaczy z
UJ
Patent dla Uniwersytetu Jagiellońskiego został przyznany przez Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych.
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Kolejna edycja programu RISE worldwide
2019
W ramach programu RISE jednostki badawcze, a także indywidualni pracownicy naukowi i
doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie na praktyki studentów niemieckich uczelni.
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Ranking najlepszych uczelni świata
Dwie polskie uczelnie - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński - znalazły się w rankingu
szanghajskim (ARWU).
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Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych
zespołów badawczych
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów piątego, ostatniego już konkursu w programie
FIRST TEAM.
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Wrocławscy studenci bedą badać ludzkie
komórki w kosmosie
Badania wpływu warunków subkosmicznych na funkcjonowanie ludzkich komórek chcą
przeprowadzić studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
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V edycja konkursu Ekologiczny magister i
doktor
Do 22 października 2018 r. można przesyłać prace w ramach V edycji konkursu Ekologiczny
magister i doktor

17-08-2018

Krakowski satelita w kwietniu poleci w
kosmos
Studenci AGH i UJ zebrali niezbędne fundusze i obecnie kończą prace nad satelitą KRAKsat.
Informacje dnia: Badaczka z UG wśród wschodzących talentów nauki Amerykański patent dla
wynalazku badaczy z UJ Kolejna edycja programu RISE worldwide 2019 Ranking najlepszych uczelni
świata Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych zespołów badawczych Wrocławscy studenci bedą
badać ludzkie komórki w kosmosie Badaczka z UG wśród wschodzących talentów nauki Amerykański
patent dla wynalazku badaczy z UJ Kolejna edycja programu RISE worldwide 2019 Ranking
najlepszych uczelni świata Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych zespołów badawczych
Wrocławscy studenci bedą badać ludzkie komórki w kosmosie Badaczka z UG wśród wschodzących
talentów nauki Amerykański patent dla wynalazku badaczy z UJ Kolejna edycja programu RISE
worldwide 2019 Ranking najlepszych uczelni świata Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych
zespołów badawczych Wrocławscy studenci bedą badać ludzkie komórki w kosmosie
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