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Roztocza i kleszcze blisko spokrewnione
ewolucyjnie
Roztocza i kleszcze są blisko spokrewnione ewolucyjnie – dowodzą naukowcy w artykule na
łamach pisma „Nature Communications”.

Szczękoczułkowce są podtypem stawonogów bez wyodrębnionej głowy. Nie posiadają czułków, ich
funkcję przejęły odnóża ulokowane w okolicach otworu gębowego. Jest to liczna i zróżnicowana
grupa, reprezentowana przez 110 tys. stawonogów, w tym pająki, skorpiony, roztocza i kleszcze.
Zespół naukowców z University of Bristol i Natural History Museum w Londynie zrekonstruował
historię ewolucyjną szczękoczułkowców. Badacze odkryli, że roztocza i kleszcze nie tworzą dwóch
odrębnych ewolucyjnie linii, ale są częścią tej samej linii, która tym samym zyskuje rangę najbardziej
różnorodnej wśród szczękoczułkowców.
Skamieniałości stawonogów datowane są nawet na 500 mln lat. Jak tłumaczą naukowcy, żeby
zrozumieć, na czym polegał sukces tej grupy ewolucyjnej, trzeba umieć zrekonstruować zachodzące
w niej pokrewieństwa.
Jak tłumaczy prof. Davide Pisani, poznano dotąd 42 tys. gatunków roztoczy i 12 tys. gatunków
kleszczy. Bliskie pokrewieństwo roztoczy i kleszczy oznacza, że są one jako całość bardziej
zróżnicowane niż pająki, których opisano ponad 48 tys. gatunków.

http://laboratoria.net/aktualnosci/29040.html
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ABM w USA: rozmowy m.in. o prewencji
nowotworów i chorób serca
Prewencja nowotworów i chorób serca – to tematy omawiane w trakcie spotkań Agencji Badań
Medycznych z instytucjami ochrony zdrowia w USA/
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Nanotechnologia w żywności
Różne gałęzie przemysłu od dłuższego czasu poszukują sposobu wykorzystania nanotechnologii,
przemysł spożywczy nie jest więc wyjątkiem.
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Godzina lekcji na dworze tygodniowo podnosi
satysfakcję u nauczycieli
Godzina lekcji na świeżym powietrzu ma dobroczynny wpływ na uczniów, ale i wzmaga satysfakcję z
pracy u nauczycieli.
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Cukrzyca powinna być priorytetem w polityce
zdrowotnej
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2014 r. na cukrzycę chorowały na świecie 422 mln
osób, a w 2035 r. liczba diabetyków może się zwiększyć do 600 mln
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Omdlenia - częstsze w czasie upałów
Sprawdź, jak unikać takich sytuacji i co robić, gdy ktoś zemdleje.
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Długie godziny pracy zwiększają ryzyko
udaruv
Praca przez ponad 10 godzin na dobę co najmniej przez 50 dni w roku zwiększa ryzyko udaru mózgu.

24-06-2019

Antydepresanty obniżają poziom empatii
To nie sama depresja, lecz leki przeciwdepresyjne przyczyniają się do obniżenia poziomu empatii, a
zwłaszcza wrażliwości na cudzy ból.
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Delfiny nawiązują przyjaźnie na podstawie
wspólnych zainteresowań
Delfiny – tak, jak ludzie – formują bliskie związki z osobnikami, które podzielają ich zainteresowania.
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