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Naukowcy odkryli, że Antarktyda była zielona
Porównanie skamieniałości mchów, alg i skorupiaków, zachowanych w lodowcach i popiołach
wulkanicznych, z komputerowymi modelami wykazało, że jeszcze kilkanaście milionów lat temu
średnia temperatura na Antarktydzie była o około 8 stopni Celsjusza wyższa.

Mniej więcej 14 milionów lat temu nastąpiło gwałtowne ochłodzenie klimatu, które zmieniło
kontynent w lodową pustynię. David Marchant, szef międzynarodowej ekipy naukowców uważa, że
obecne odkrycie to ogromny krok naprzód w badaniu klimatycznej historii Antarktydy. Przyznaje
jednak, że przyczyna drastycznego spadku temperatury pozostaje na razie wielką niewiadomą.
PAP/Onet
http://laboratoria.net/aktualnosci/5132.html
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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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