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Sklonowane dzikie koty mają dzieci
W ciągu ostatniego miesiąca w dwóch miotach przyszło na świat osiem małych kotków. Jak oceniają
prowadzący eksperyment naukowcy z Centrum Badania Gatunków Zagrożonych Audubon w Nowym
Orleanie, młode są zdrowe i "mają się dobrze".

Według badaczy, narodziny potomstwa ze sklonowanych przedstawicieli dziko żyjących zwierząt
oznaczają ogromny zwrot w działaniach mających na celu ochronę zagrożonych gatunków. "Poprzez
udoskonalanie procesu klonowania oraz rozmnażanie się sklonowanych zwierząt możemy ocalić geny
tych osobników, które mogłyby nie mieć szansy reprodukcji w naturalnych warunkach. Ponadto,
możemy ocalić geny dziko żyjących zwierząt" - wyjaśnia dr Betsy Dresser, która kierowała zespołem
naukowców pracujących w Centrum Audubon.
Naukowcy zajmowali się dzikimi kotami afrykańskimi (Felis libyca) przez kilka lat. Pierwsze klony
udało im się uzyskać w roku 2003.
Matki małych kotków to Madge i Caty - obie są klonami innej samicy Nancy. Cała ósemka młodych
ma jednak wspólnego ojca - sklonowanego samca o imieniu Ditteaux.
Zwierzęta z gatunku Felis libyca są trochę większe od kotów domowych. Nie są gatunkiem
zagrożonym, są więc idealnym "organizmem modelowym" do badań, które - jak sądzą naukowcy pewnego dnia pomogą uratować dzikie zwierzęta przed całkowitym wyginięciem.
Jednakże nie wszyscy ekolodzy są tak entuzjastycznie nastawieni do tego pomysłu. "Klonowanie nie
oddala i nie zmniejsza największych zagrożeń dla przetrwania zagrożonych zwierząt. Ich ochrona
powinna skoncentrować się na całych populacjach i ich siedliskach" - ocenia szefowa programu
ochrony gatunków WWF dr Susan Lieberman.
Naukowcy z Nowego Orleanu chcą kontynuować swoje badania. Muszą sprawdzić, czy sklonowane
zwierzęta byłyby w stanie reprodukować się już "na wolności" oraz czy są w stanie nauczyć się, jak
przetrwać i polować w warunkach naturalnych.
Pierwszym sklonowanym ssakiem została w 1996 r. owca Dolly.
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .

27-03-2020

Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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