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Ruszyło Europejskie Regionalne Centrum
Ekohydrologii w Łodzi
"Ekohydrologia to dziedzina nauki zajmująca się m.in. badaniami dotyczącymi poprawy stanu
środowiska naturalnego i jakości wody" - wyjaśnia prof. Maciej Zalewski z łódzkiego centrum.

Koncepcja ekohydrologii - jako nauki integrującej procesy ekologiczne i hydrologiczne w dużej skali powstała właśnie w Łodzi. Badania, zainicjowane ponad 20 lat temu w ówczesnym Zakładzie Ekologii
Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, rozpoczęto na Zalewie Sulejowskim. Naukowcy z UŁ odkryli, że
regulacja poziomu wody w zbiorniku wpływa korzystnie na eliminowanie z jego wód wykwitu sinic glonów wytwarzających toksyny zagrażające zdrowiu ludzi i zwierząt.
Zadaniem Centrum, oprócz badań mających na celu poprawę jakości wód i otaczającego je
środowiska, będzie m.in. koordynacja prac innych instytucji na świecie, które zajmują się
ekohydrologią.
Nowe centrum, dzięki opiece UNESCO, ma korzystać z badań wszystkich placówek naukowych
działających pod auspicjami ONZ. ERCE pomoże m.in. w pozyskiwaniu pieniędzy na opracowanie
i realizację regionalnych programów ochrony środowiska.
W ERCE pracować będzie 30 osób. Do Łodzi mają przyjeżdżać na staże studenci i młodzi naukowcy
z innych krajów. Łódzka placówka ułatwi też zagraniczne praktyki polskim naukowcom.
Podobne Cetra tworzone są obecnie w Indonezji i Argentynie.
W uroczystości inaugurującej działalność ERCE wziął udział m.in. minister nauki prof. Michał
Seweryński. BLE
PAP - Nauka w Polsce,
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24-09-2021

Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.

24-09-2021

Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.

24-09-2021

Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.

24-09-2021

Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.

24-09-2021

Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.

22-09-2021

Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.

22-09-2021

"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
Informacje dnia: Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek w neurony Sztuczna inteligencja
pomoże w walce z rakiem prostaty Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS Salamanka za
badania naukowe Superbohater w laboratorium Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19 Uruchomiono nową aplikację programu Erasmus Plus Leczenie glejaka
przez zamianę jego komórek w neurony Sztuczna inteligencja pomoże w walce z rakiem prostaty
Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS Salamanka za badania naukowe Superbohater w

laboratorium Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie przeciwko grypie i COVID-19 Uruchomiono
nową aplikację programu Erasmus Plus Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek w neurony
Sztuczna inteligencja pomoże w walce z rakiem prostaty Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami
EUCYS Salamanka za badania naukowe Superbohater w laboratorium Eksperci apelują o
jednoczesne szczepienie przeciwko grypie i COVID-19 Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus

Partnerzy

