Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Naukowy styl życia
Nauka i biznes
●
●
●
●
●
●

Nowe technologie
Felieton
Tygodnik "Nature"
Edukacja
Artykuły
Przemysł

Strona główna › Informacje

Sensacyjne odkrycie - mamy polskiego
dinozaura
- Znalezienie pierwszych dużych drapieżnych dinozaurów oraz gada ssakokształtnego na tym terenie
jest niezwykłe i całkiem nieoczekiwane - skomentował w NG profesor Michael Benton, paleontolog

z Uniwersytetu Bristolskiego.
Trzej odkrywcy to dr Tomasz Sulej, prof. Jerzy Dzik z Instytutu Paleobiologii PAN oraz doktorant
Grzegorz Niedźwiedzki. Znaleziska dokonano w Lisowicach koło Lublińca.
Dinozaura roboczo nazwano smokiem. To pierwszy, choć niepełny, szkielet dinozaura drapieżnego na
terenie Polski. Był prekursorem tej samej grupy, z której później wyewoluowały słynne T-Rexy. Żył
ok. 200 milionów lat temu, ważył ok. 1 tony i osiągał nawet 5 metrów długości. Najdłuższe zęby
miały 7 centymetrów.
Drugi szkielet to dicynodont - gad ssakokształtny - największy ze wszystkich znanych na Ziemi.
Oprócz dwóch szkieletów naukowcy znaleźli na terenie cegielni w Lisowicach szczątki paproci,
miłorzębów, skorupiaków, małży, a nawet kolec płetwowy rekina.
National Geographic przyznało naukowcom grant na dalsze poszukiwania w Lisowicach.
Kilkanaście dni temu kości drapieżnego dinozaura odkryto w Sołtykowie w Górach Świętokrzyskich.
Od kilkudziesięciu lat znajdowano tam tropy dinozaurów. - Wiadomo, że tam dinozaury żyły, bo
zostawiały ślady swoich stóp" - mówił dr Gerard Gierliński z Państwowego Instytutu Geologicznego
w Warszawie. - Było kwestią czasu znalezienie kości tych zwierząt - dodał.
Kości w Sołtykowie znalazł ten sam doktorant, co szkielet z Lisowic - Grzegorz Niedźwiedzki. Już
cztery lata temu natrafił na pierwszy okruch kości dinozaura, a jesienią ubiegłego roku znalazł
fragment kręgu ogonowego i fragment kości długiej, prawdopodobnie ramieniowej.
Oba fragmenty są niewielkie, mieszczą się w dłoni. Według Niedźwiedzkiego, morfologia kości, ich
wiek i znajdowane w pobliżu ślady wskazują na to, że szczątki najprawdopodobniej należały do
drapieżnego dinozaura o długości 2-3 metrów z grupy ceratozaurów, być może do celofyza - formy
ceratozaura występującej w osadach późnotriasowych i wczesnojurajskich na świecie.
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Nieznany gen oporności na antybiotyki
rozprzestrzenił się niezauważony
Niepodobny do żadnego innego gen oporności na antybiotyki niepostrzeżenie rozprzestrzenił się już
na kilka patogenów.
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Ekspert: nie zwlekajmy, w razie udaru
wzywajmy pomoc natychmiast
Ograniczenia związane z walką z epidemią COVID-19 nie obejmują leczenia chorób zagrażających
życiu.

02-04-2020

Badania kliniczne leków do walki z epidemią
Pierwszy z testowanych leków kardiologicznych miałby pomóc w łagodzeniu i skróceniu przebiegu
choroby.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku uruchomił
zdalną naukę dla każdego
W czasie epidemii słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą zdalnie uczestniczyć
w zajęciach.
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Co dostarczają przekąski po treningu
dzieciom?
Liczba kilokalorii spożywanych przez dzieci w postaci przekąsek po wysiłku przewyższa liczbę kalorii
spalonych podczas treningu.
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Jak dbać o ręce, gdy często je myjemy i
dezynfekujem
Częste mycie rąk i ich dezynfekcja to teraz podstawa naszego funkcjonowania. Dowiedz się, jak o nie
zadbać.

31-03-2020

Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.

31-03-2020

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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