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Witaminy jak feromony
Skalna jaszczurka z Hiszpanii, Lacerta monticola, używa witaminy D jako wabika na samice stwierdzili hiszpańscy naukowcy, którzy podawali zwierzętom tę witaminę. Okazało się, że część tej
substancji była wydzielana przez gruczoły, służące zwierzętom do znakowania terenu.

Badacze zaobserwowali, że samice, wyczuwając zapach wydzielin tych samców, w organizmach
których było najwięcej witaminy, energicznie poruszały językiem, co oznaczało stan silnego
podniecenia. Naukowcy przypuszczają, że wysoki poziom witaminy to dla samic oznaka zdrowia, a ze
zdrowym samcem warto mieć młode. U innych jaszczurek wabikiem może być witamina E. Należy
jednak dodać, że dla ludzi witamina D najprawdopodobniej nie jest feromonem, natomiast jej
przedawkowanie na pewno prowadzi do ciężkiego zatrucia, w tym uszkodzenia nerek, miażdżycy,
nadciśnienia i drgawek.
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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