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

Ogłoszono listę 'czarnych charakterów' nauki
Bohaterowie:
- Steven Chu, noblista i kierownik Lawrence Berkeley National Lab ma objąć w rządzie Baracka
Obamy stanowisko sekretarza do spraw energii. Ten zwolennik naukowego rozwiązania problemów
klimatycznych i odnawialnych źródeł energii może być jednym z najbardziej wpływowych

naukowców roku 2009.
- George Church z Harvard University stworzył Knome - pierwszą firmę oferującą klientom
sekwencjonowanie całego genomu. Pracuje też nad bakteriami wytwarzającymi biopaliwa.
- Svante Paabo z Instytutu Maxa Plancka w Lipsku jest pionierem sekwencjonowania starożytnych
próbek DNA. Wraz z kolegami niemal zakończył sekwencjonowanie genomu neandertalczyka
i rozszyfrował z grubsza genom mamuta.
- Alan Stern - były dyrektor NASA - zrezygnował ze stanowiska, odmawiając redukcji wydatków na
główne programy badawcze.
- John Pendry z Imperial College w Londynie pracuje nad pelerynami - niewidkami. Udało mu się
spopularyzować związane z tym skomplikowane teorie fizyczne.
- Peter Smith z University of Arizona jest głównym naukowcem NASA odpowiedzialnym za misję
marsjańską lądowenika Phoenix. Dzięki niej przekonaliśmy się, że na Marsie mogło istnieć życie
i zobaczyliśmy wiele zdjęć marsjańskich krajobrazów.
- Ken Caldeira z Carnegie Institution od lat zajmuje się geoinżynierią, która może się okazać
wybawieniem ,jeśli nie uda się powstrzymać zmian klimatu zmniejszając emisję dwutlenku węgla.
- Lyn Evans, dyrektor Wielkiego Zderzacza Hadronów CERN, największej instalacji naukowej
w dziejach.
- Philip Munger, nauczyciel muzyki i bloger z Alaski, który ujawnił, że Sarah Palin wierzyła
w koegzystencję ludzi i dinozaurów przed 6000 lat,
- Claudia Castilo - której jako pierwszej na świecie przeszczepiono tchawicę, wyhodowaną poza
organizmem, częściowo z jej własnych komórek.
- Barack Obama, który wybrał do swojego sztabu wielu wybitnych naukowców.
Antybohaterowie
-Bruce Ivins, ekspert US Army do spraw broni biologicznej, który popełnił w lipcu samobójstwo. To
on odpowiada z ataki z użyciem wąglika, przeprowadzone w roku 2001 (spowodowały one śmierć
pięciu osób)
- Dale Hall, dyrektor US Fish and Wildlife Service który w miesiąc po wpisaniu niedźwiedzi
polarnych na listę zagrożonych zwierząt zezwolił firmom naftowym na niepokojenie tych zwierząt.
PAP/Onet.pl
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Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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