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Badania naukowe w Arktyce i Antarktyce

Lodowiec Antarktyki Zachodniej rozpada się.
Procesu nie można już teraz zatrzymać - zdaniem naukowców z NASA i Uniwersytetu
Waszyngtońskiego. To może oznaczać zatrważający wzrost poziomu morza o cztery metry.
Jednak prawdopodobnie my już go nie zobaczymy, gdyż może nie nastąpić jeszcze przez
kolejnych 1.000 lat.
Tymczasem na drugim biegunie, lód na Morzu Arktycznym cofa się od końca lat 70. XX w. o 12% na
dekadę. Według danych Narodowego Centrum Danych o Śniegach i Lodach (NSIDC), w maju br.
odnotowano trzeci, najmniejszy zasięg lodu morskiego rejestrowany w tym miesiącu. Eksperci
przewidują, że w ciągu kolejnych 30-40 lat w okresach letnich nie będzie pokrywy lodowej.
Utrata lodu w Arktyce wpadła w błędne koło, nazywane także pętlą sprzężenia zwrotnego. Lód topi
się, a przez to cienieje i odbija światło słabiej niż gruby lód. W ten sposób ocean może absorbować
więcej światła słonecznego, co z kolei osłabia lód i jeszcze bardziej ogrzewa ocean.
Nasze bieguny są najbardziej wrażliwymi na zmianę klimatu regionami Ziemi. Obserwujemy obecnie,
jak utrata lodu morskiego może przyspieszyć trendy globalnego ocieplenia i zmieniać typy klimatu.
Badanie unikatowych gatunków występujących w Arktyce i Antarktyce oraz monitorowanie wiecznej
zmarzliny, lodu morskiego i zmian poziomu morza ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia naszej
planety i sposobu, w jaki może się zmieniać.
Z tego względu UE przeznaczała w ciągu ostatniej dekady 20 mln EUR rocznie na badania arktyczne
i utrzymuje wsparcie dla tego typu prac badawczych w ramach programu „Horyzont 2020”.
To wydanie CORDIS Express poświęcone jest projektom, w ramach których prowadzone są badania
i monitoring oraz opracowywane są narzędzia na potrzeby Arktyki i Antarktyki, aby pogłębić naszą
wiedzę o zachodzących tam zmianach.
Wyznaczanie trendów w nauce: dryfujące góry lodowe całkowicie zmieniają życie na dnie morza
Zmiany w wiecznej zmarzlinie i ich wpływ na klimat
Odkrywanie przyczyn podnoszącego się poziomu morza
Nowe narzędzia do monitorowania lodu morskiego
Monitorowanie zmiany klimatu w Arktyce

Źródło: www.cordis.europa.eu
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków
przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.
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Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w
mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.
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Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.
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Antyszczepionkowcy zagrażają programowi
szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".
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Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.
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NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"
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Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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