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Dotyk jest przekonywujący
2010.06.28

0 koment.

0 wyś.

Dotykanie twardego lub miękkiego obiektu może wpłynąć na to, jak myślimy czy nawet jakie decyzje
podejmujemy - informuje "Science". Caly art.-> »

Do Bałtyku trafia 30 proc. fosforu i 24 proc. azotu
2010.06.28

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Andrzej, Ochrony, Główny, Polska, Bałtyku

Wybierz temat
Polska odpowiada za wpuszczanie do Bałtyku ponad 30 proc. fosforu i ok. 24 proc. azotu ze wszystkich
zanieczyszczeń, które trafiają do morza. To najwięcej z krajów leżących nad Bałtykiem - podał Główny
Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz. Caly art.-> »

Strumień danych
Naukowcy
Polecamy

Komórki macierzyste przywracają wzrok
2010.06.28

0 koment.

0 wyś.

Polecamy

stwardnienie rozsiane - czy to geny?

Tagi: Modern, University

Uczeni z Modena University opublikowali wyniki pilotażowej terapii, w której leczyli osoby z rogówką
uszkodzoną poprzez chemiczne lub termiczne poparzenia. Caly art.-> »

Złożone cząstki organiczne w kosmosie
2010.06.28

0 koment.

0 wyś.

Tagi: University

Uczeni z University of Texas i Instituto Astrofísica de Canarias odkryli organiczny związek chemiczny zwany
antracenem w przestrzeni międzygwiezdnej - informuje serwis "Physorg". Caly art.-> »

Maszty i stacje telefonii komórkowej nie powodują raka
2010.06.28

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Daily, Londynie

stwardnieniem rozsianym (SM). Caly art.-> »
Emisja elektromagnetyczna z masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej nie powoduje raka i nie zagraża
kobietom w ciąży - stwierdza studium przeprowadzone przez brytyjski rząd i Imperial College w Londynie poinformował portal technologiczny Daily Tech. Caly art.-> »

Wydział Prawa UW najlepszy w Polsce
2010.06.27

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Dziennika, Pracy, Gazety, Uczelnia, Uniwersytet

Badacze z
university of
california i
stanford
medical
school
postanowili
dokładnie
przebadać
trzy niezwykłe
pary
bliźniaków
jednojajowych
- w każdej z
nich jedno z
rodzeństwa
dotknięte było
nieuleczalną
chorobą -

mity o alergii
kukułki to cwaniaki...
żaba też człowiek
pływanie wspomaga rozwój dziecka
smaczny śmiech
granice wytrzymałości
żaba lepsza od morfiny
jedz dorsze, są rzeczy gorsze
patentowanie ludzkiego życia

W IV już rankingu wydziałów prawa "Dziennika Gazety Prawnej" pierwsze miejsce w wśród uczelni
publicznych zajął Uniwersytet Warszawski, a wśród niepublicznych Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Caly
art.-> »

Reklamy sponsorowane

Deprywacja snu przyczyną migren
2010.06.27

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Fala

Faza snu REM okazuje się mieć istotny wpływ na przewlekłe migreny. Deprywacja snu prowadzi do
zaburzenia poziomu kluczowych białek, które ułatwiają występowanie migreny. Caly art.-> »

Nie będzie energetyki jądrowej na powierzchni Księżyca
2010.06.27

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Międzynarodowa

Międzynarodowa grupa naukowców opracowała nową mapę rozmieszczenia uranu na Księżycu. Okazało się,
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że radioaktywnej substancji jest bardzo mało na powierzchni naturalnego satelity naszej planety. Caly art.->
»

Królowa pszczół może być córką robotnicy
2010.06.27

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Proste, Królowo

Zaobserwowano superburzę na planecie pozasłonecznej
2010.06.26

0 koment.

Agencja Banku Barack Białorusi Brytanii City
Corel Dawn Doda Donald Donald Tusk

Dziennik Gazeta

Europie Europy Festiwal

FOTO Grzegorz Inta Jedna

Kaczyński

Prosta robotnica południowoafrykańskiej pszczoły może być matką królowej - i w dodatku nie potrzebuje do
tego samca - informuje "New Scientist". Caly art.-> »
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0 wyś.

W atmosferze jednej z planet pozasłonecznych astronomom udało się zaobserwować tlenek węgla
poruszający się z wielką prędkością pomiędzy stroną dzienną, a nocną planety. Dokonano też pierwszego
bezpośredniego pomiaru prędkości orbitalnej egzoplanety. Caly art.-> »

Nanocząstki do badania mózgu
2010.06.26

0 koment.

0 wyś.

Tagi: International

Nanocząstki złota połączone z kwasem dezoksyrybonukleinowym (DNA) wraz z odpowiednim enzymem
umożliwiają - poprzez widoczną "gołym" okiem zmianę koloru - wykrycie glukozy. Zjawisko to może być
przydatne podczas badania aktywności mózgu, czy też chemii mózgu, donosi "Angewandte Chemie
International Edition". Caly art.-> »

Polacy rozwiązali zagadkę lepkości w skali nano
2010.06.26

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Polacy, Instytutu

We wnętrzach żywych komórek, gdzie lepkość środowiska nawet milion razy przewyższa lepkość wody, białka
powinny się poruszać niczym mucha w smole. Robią to jednak niewiele wolniej niż w wodzie. Szukając
wyjaśnienia tej zagadki, naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) odkryli nową zasadę fizyczną.
Caly art.-> »

Rozdzielenie ludzi i neandertalczyków starsze o pół mln lat
2010.06.26

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Linus

Linie ewolucyjne ludzi i neandertalczyków mogły się rozejść 500 tys. lat wcześniej, niż dotąd uważano. O
wynikach analiz hiszpańskiej badaczki donosi serwis internetowy EurekAlert. Caly art.-> »

Nowy laser w laboratorium Politechniki Świętokrzyskiej
2010.06.25

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Nowa, Centrum, Politechnika, Polska, Technologii

Laboratorium wyposażone w nowoczesny laser do obróbki metali otwarto w Centrum Laserowych Technologii
Metali Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Nowe urządzenie zakupiono za 5 mln zł z funduszy UE w
ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Caly art.-> »

Zorza polarna widziana z drugiej strony
2010.06.25

0 koment.

0 wyś.

Tagi: NASA, Stacja, Międzynarodowej, Bardem, Międzynarodowej Stacji

Bardzo efektowne zdjęcia zorzy polarnej, sfotografowanej przez astronautów znajdujących się na
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, prezentuje serwis NASA o nazwie SpaceWeather.com. Caly art.-> »

Wystawa o polskich wykopaliskach w Palmyrze
2010.06.25

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Wystawa

"Oaza wyobraźni" - taki tytuł nosi otwarta w czwartek wystawa dokumentująca 50 lat prac polskich
archeologów w starożytnym syryjskim mieście Palmyrze. Wystawę będzie można oglądać przez całe lato w
warszawskich Łazienkach. Caly art.-> »

Raka nerki najlepiej wykrywa USG
2010.06.25

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Cezary, Rada

Dzięki nowoczesnym lekom można znacznie wydłużyć życie nawet chorym z zaawansowanym rakiem nerki,
ale wcześnie wykryty może być całkowicie uleczalny, co umożliwiają profilaktyczne badania USG - mówił prof.
Cezary Sczylik podczas odbywajacej sie we środę konferencji prasowej na temat tego nowotworu. Caly art.->

http://www.gaduch.pl/nauka.php

2010-06-28

www.gaduch.pl,najnowsze wiadomości,informacje świata,wydarzenia polityczne,wia...

Page 3 of 4

»

Wyspy: rząd zacznie wtrącać się do diety obywateli?
2010.06.25

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Zdrowia, Wielkiej, Narodowy, Instytut, Tysiące

Tysiące istnień może zostać ocalonych, jeśli tylko zostaną przeprowadzone istotne zmiany w produktach
spożywczych. Tak twierdzi i do takich zmian dąży strażnik zdrowia w Wielkiej Brytanii, Narodowy Instytut
Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE). Rzucił on wyzwanie rządowi i przemysłowi spożywczemu, aby
działali na rzecz poprawy narodowej diety. Caly art.-> »

Ruszyło wielkie polowanie na planetoidy
2010.06.25

0 koment.

0 wyś.

Tagi: University

Teleskop Pan-STARRS 1 o średnicy zwierciadła 1.8 metra, umieszczony na Hawajach, rozpoczął właśnie
polowanie na planetoidy - informują strony internetowe University of Hawaii. Caly art.-> »

Naukowcy rozszyfrowali genom wszy ubraniowej
2010.06.25

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Naukowcy, Międzynarodowa

Międzynarodowa grupa naukowców zdołała rozszyfrować genom jednego z najbardziej nieansyconych
krwiopijców na naszej planecie - wszy ubraniowej. Caly art.-> »

Nasza osobowość zależy od kształtu mózgu?
2010.06.24

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Uniwersytetu, Naukowcy, Nasza

Naukowcy z Uniwersytetu w Minnesocie twierdzą, że kształt poszczególnych fragmentów mózgu człowieka ma
istotny wpływ na jego osobowość. Posiadanie pewnej grupy cech charakterologicznych przez człowieka może
być związane z odpowiednim ukształtowaniem mózgu - informuje serwis Fox News. Caly art.-> »

Miasta będą się coraz szybciej ogrzewały
2010.06.24

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Miasto, Research

W efekcie zmian klimatu i rozrastania się aglomeracji, temperatury w miastach na całym świecie wzrosną
szybciej niż w innych okolicach. Do połowy XXI w. noce w miastach mogą być cieplejsze nawet o ponad 5,6
st. C - informują naukowcy w piśmie "Geophysical Research Letters". Caly art.-> »

Neolityczne znaleziska w Wielkiej Brytanii
2010.06.24

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Wielkiej, Anglii, Brytanii, Wielkiej Brytanii

Neolityczne krzemienne narzędzia oraz fragmenty naczyń sprzed ponad 5000 lat - jedne z najstarszych w
Wielkiej Brytanii - zostały odnalezione przez archeologów na stanowisku we wschodniej Anglii - informuje
serwis internetowy BBC News. Caly art.-> »

Stada dinozaurów mogły liczyć tysiące osobników
2010.06.24

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Stara, Kanadyjski

Kanadyjscy paleontolodzy odkryli wielkie cmentarzysko dinozaurów w prowincji Alberta, 50 kilometrów na
północ od miejscowości Medicine Hat. Znalezisko pozwoliło ustalić naukowcom, że stada dinozaurów mogły
liczyć po kilkaset lub nawet kilka tysięcy osobników. Caly art.-> »

Religijność w okresie dojrzewania może chronić przed
alkoholizmem
2010.06.24

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Uniwersytetu, Wiatr

Wiara może ochronić przed wpadnięciem w nałóg alkoholowy w okresie dojrzewania - wynika z badań, nad
wpływem religijności na genetyczne dziedzictwo problemu alkoholowego, przeprowadzonych przez
naukowców z Uniwersytetu Kolorado w Boulder. Caly art.-> »

Nagrody w XIII edycji konkursu "Polski Produkt Przyszłości"
2010.06.24

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Nagrody, Product, Polska

Specjalistyczny nawóz wykorzystywany w rolnictwie, ekologiczne paliwo, kombajn pomocny w wydobyciu
węgla, pneumatyczna przepompownia ścieków - znalazły się wśród produktów nagrodzonych i wyróżnionych
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w XIII edycji konkursu "Polski Produkt Przyszłości". Caly art.-> »

Lodówki już wkrótce będą zasilane... promieniami słonecznymi
2010.06.24

0 koment.

0 wyś.

Lodówki są jednymi z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych wśród sprzętu gospodarstwa
domowego. Dwa prototypy lodówek zero emisyjnych i zasilanych energią słoneczną mają zmniejszyć użycie
energii, emisje i wspomóc kraje III Świata - podały amerykańskie portale technologiczne. Caly art.-> »

Kłótnia o szczątki wielkiego włoskiego malarza
2010.06.23

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Mediolan

Mediolan zaczął walkę o prawo do pochowania niedawno odkrytych szczątków słynnego włoskiego malarza
Caravaggio w jego rodzinnym mieście poinformował serwis timesonline.co.uk. Caly art.-> »

Terapia genowa wyleczyła myszy z cukrzycy
2010.06.23

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Prom

Przy pomocy terapii genowej udało się wyleczyć z cukrzycy typu I około 50 procent myszy - informuje serwis
"EurekAlert". Caly art.-> »

Odkryto szkielet "pradziadka" słynnej Lucy
2010.06.23

0 koment.

0 wyś.

Tagi: Odkryto

Szkielet australopiteka sprzed 3,6 mln lat, który należy do tego samego gatunku, co szkielet słynnej Lucy,
żyjącej 3,2 mln lat temu, znaleźli naukowcy w Etiopii. Caly art.-> »
Starsze wiadomości »
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Producent USB PenDrive
Najnowsza generacja USB
PenDrive NANO najmniejsza
pamięć na świecie.
www.nanousb.eu

Angielski w przedszkolu
Najskuteczniejszy program nauki
angielskiego dla przedszkolaków
www.EnglishBestWay.pl
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Fundusze Inwestycyjne
Prosto,tanio i skutecznie-strategia
aktywnego inwestowania dla
każdego.
www.inwestujwfunduszach.pl
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