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Skąd bierze się barwa mórz?
O tym, jaka barwę przybiera morze, decydują czynniki fizyczne i biologiczne (chemiczne). Ich istotę
omówiła podczas Festiwalu Nauki w Jabłonnie dr Maria Łotocka, na co dzień pracująca w Instytucie

Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.
Jak mówiła badaczka, w fizyce wyodrębnił się dział zwany optyką morza. Zajmuje się on m.in. takimi
zjawiskami jak załamanie, odbicie, pochłanianie światła.
Promień światła ulega w wodzie odbiciu lub załamaniu. Każdy, kto widział tęczę, wie, że światło jest
niejednorodne. Fale o różnych długościach załamują się różnie: najmniej - promieniowanie czerwone,
najgłębiej zaś wnika światło fioletowe. To jest jedna z przyczyn, dla których wody czyste, ubogie
w organizmy, mają fioletowo-niebieską barwę.
Światło jest też pochłaniane przez sole rozpuszczone, różne związki organiczne, opadające pyły lub
podnoszony piasek. Najszybciej zostają wygaszone promienie UV. Światło czerwone wnika na 2 metr,
następnie pomarańczowe, żółte - na 15 m., za nim zielone, niebieskie zaś sięga do 400 m.,
w niektórych morzach nawet do 1 km. "Płetwonurkowie nieprzypadkowo zatem wykorzystują butle
i kombinezony pomalowane na żółto - chodzi bowiem o to żeby były one widoczne na głębokości, na
którą schodzą" - tłumaczyła dr Łotocka.
Rozmaite jest też promieniowanie wychodzące z morza. Bardzo czyste morza mają barwę granatową,
np. Morze Sargassowe. Morza, w których jest bogate życie, np. Bałtyk, przybierają barwę zieloną.
Dr Łotocka wyjaśniła, że przejrzystość wody mierzy się krążkiem Secciego. W Zatoce Bengalskiej czy
na Morzu Sargassowym przejrzysta woda sięga 60-70 metrów, w Bałtyku jest to kilka metrów.
W Morzu Bałtyckim również zdarzają się zakwity, powodujące zmianę barwy wód. Bruzdnice
kwitnące późną wiosną i latem zawierają barwnik o nazwie peridinina. Doktor uspokoiła słuchaczy,
że w Polsce nie są to zakwity toksyczne, jednak zaznaczyła, że w Australii i Nowej Zelandii bruzdnice
powodują masową śmierć organizmów żyjących w morzach - m.in. chronionego pingwina błękitnego.
Szczególnie widowiskowe są zakwity świecących bruzdnic m.in. u wybrzeży Kalifornii, co uczestnicy
wykładu mogli stwierdzić oglądając prezentowane przez badaczkę fotografie.
więcej - Onet.pl
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Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron
Mamy ok. miesiąca, aby się przygotować na nadejście nowego wariantu.
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Jak zmienia się klimat w Polsce?
Ponad 30 klimatologów przeanalizowało różne aspekty zmian klimatu w Polsce.
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Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z
Internetu w 2018 r.
Wynika z właśnie opublikowanych wyników badania struktury społecznej POLPAN.
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Ludzie mają inne neurony niż pozostałe ssaki
Zmniejszenie gęstości kanałów jonowych mogło się przełożyć na wydajniejsze działanie mózgu.
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Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się
klimatu
Przed 56 mln lat doszło do znacznego ocieplenia klimatu.
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Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
Poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).
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Wariant Omikron przenosi się bardzo szybko
Nie ma powodów do paniki - uspokaja WHO.
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Dajmy nauce poznać wariant Omikron
Nie ulegajmy medialnej panice.
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