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Dzisiaj, 30 Czerwca 2010
10:17 Niezmienny jak… dziób pelikana [Śro 30/06/10] Pelikanie dzioby nie zmieniają się od 30 mln lat. [Polskie Radio]
Śmiertelny koktail zabił słynącą z urody Kleopatrę [Śro 30/06/10] Kleopatra nie umarła od ukąszenia węża, ale po wypiciu śmiertelnego
10:01 koktajlu, który zawierał opium i cykuty - takie rewelacje przynoszą badania autorstwa niemieckiego naukowca prof. Christopha Schaefe'a - informuje
telegraph.co.uk. [Onet]
01:38

UK 'needs new climate policies' [Śro 30/06/10] The emissions-lowering recession is masking failures on carbon-cutting, and new policies are
needed, say advisors. [BBC]

00:50

Intensywne obłoki srebrzyste [Śro 30/06/10] Wielu obserwatorów z Europy Północnej, w tym także z Polski, doniosło o intensywnych obłokach
srebrzystych, które można było obserwować podczas dwóch ostatnich nocy - informuje serwis SpaceWeather.com. [Onet]

00:40

Odkrycie śladów rzymskiej obecności w Kornwalii [Śro 30/06/10] Archeolodzy odnaleźli pozostałości rzymskiego fortu w najbardziej wysuniętej
na południowy-zachód części Anglii - informuje serwis internetowy BBC News. [Onet]

00:30

Woda występowała na całej powierzchni Marsa [Śro 30/06/10] Dwa aparaty kosmiczne, krążące na orbicie okołomarsjańskiej, wykryły dowody
na to, że kilka miliardów lat temu woda była na Marsie wszędzie i jego powierzchnia mogła nadawać się do życia. [Onet]

00:20

Tutanchamona zabiła anemia sierpowata [Śro 30/06/10] Egipski król Tutanchamon umarł nie tylko z powodu malarii, jak uprzednio sądzono, ale
z powodu dziedzicznej choroby krwi, zwanej anemią sierpowatą, twierdzi zespół niemieckich naukowców - informuje "NewScientist". [Onet]

Sen wszystkich ssaków pod taką samą kontrolą [Śro 30/06/10] Dzięki specjalnie opracowanemu modelowi matematycznemu naukowcy z
00:10 Australii porównali wzór snu wielu gatunków zwierząt i zaobserwowali, że takie same obwody neuronalne, jakie kontrolują rytm snu i czuwania u ludzi
regulują ten cykl u 17 innych gatunków ssaków. [Onet]
Czekolada może uchronić nas przed zawałem [Śro 30/06/10] Dzięki zawartości substancji zwanych flawanolami, które potrafią udrożnić zatkane
00:05 naczynia krwionośne czekolada może ograniczyć ryzyko wystąpienia zawału serca oraz udaru u osób cierpiących na nadciśnienie - informuje serwis
telegraph.co.uk. [Onet]
Wczoraj, 29 Czerwca 2010
23:47 Goooooooooooooooool! [Wto 29/06/10] Wszyscy widzieli, że był. Tylko sędzia nie. Nowe technologie pozwolą wykluczyć takie pomyłki [Rzeczpospolita]
23:42

Prezydenckie plany, czyli polityka w kosmosie [Wto 29/06/10] Współpraca międzynarodowa i wyprawa na asteroidę - to najważniejsze zadania dla
NASA [Rzeczpospolita]

23:42

Mama pije, syn ma mniej plemników [Wto 29/06/10] Alkohol w ciąży może zaszkodzić dziecku. Pod warunkiem, że to będzie chłopczyk - sądzą
Duńczycy. Może mieć on problem z posiadaniem własnego dziecka [Rzeczpospolita]

23:40 Na straży miasta [Wto 29/06/10] [Rzeczpospolita]
23:00

12 tysięcy dni kosmicznej podróży [Wto 29/06/10] Amerykańska sonda kosmiczna Voyager 2 działa już przez 12 tysięcy dni, czyli prawie 33 lata. Nadal
funkcjonuje i jest na etapie opuszczania Układu Słonecznego, 14 miliardów kilometrów od Słońca. [Astronomia]

18:23

Vademecum miłośnika astronomii nr 2/2010 [Wto 29/06/10] Jest już dostępny w sprzedaży drugi tegoroczny numer kwartalnika popularnonaukowego
"Vademecum miłośnika astronomii", który ukazał się w końcu czerwca w nakładzie 1400 egzemplarzy. [Astronomia]

18:20

Cryosat-2 focuses on ice target [Wto 29/06/10] Europe s ice explorer space mission begins to deliver on its promise to make high-precision radar
measurements of polar ice. [BBC]

17:05

Alkohol wrogiem plemników [Wto 29/06/10] Picie alkoholu przez ciężarną kobietę może obniżyć płodność jej przyszłego syna - ostrzegają duńscy
naukowcy. [Gazeta]

15:54

W Birmie znaleziono rzadki okaz słonia albinosa [Wto 29/06/10] Birmańscy żołnierze złapali w stanie Arakan, na zachodzie kraju, rzadko spotykanego
białego słonia. [Gazeta]

15:46

Pełnia szczęścia bez samca i królowej - rewolucja w ulu [Wto 29/06/10] Prosta robotnica południowoafrykańskiej pszczoły może być matką królowej - i
w dodatku nie potrzebuje do tego samca - informuje "New Scientist". [Gazeta]

15:15

Potwierdzono bezpośrednie zdjęcie planety pozasłonecznej [Wto 29/06/10] We wrześniu 2008 r. opublikowano zdjęcia słabego obiektu, który
astronomowie podejrzewali o to, że jest planetą pozasłoneczną. Teraz udało się potwierdzić, że przypuszczenia te były słuszne. [Astronomia]

14:58 Demokracja według pszczół [Wto 29/06/10] Prosta robotnica południowoafrykańskiej pszczoły może być matką królowej. [Polskie Radio]
14:09

'Sex' drove fossil animal traits [Wto 29/06/10] Several prehistoric creatures developed elaborate body traits in order to attract members of the opposite
sex, a study says. [BBC]

13:44 Mr Swatch nie żyje [Wto 29/06/10] Twórca legendarnej marki zmarł niespodziewnie w poniedziałek. [Polskie Radio]
13:06

Mały ale wszechstronny [Wto 29/06/10] Pojawia się u nas marka Technika. Jej produkty to głównie telewizory o przekątnych ekranu 19, 22 i 23-cale,
dobre do niewielkich mieszkań, kuchni czy mniejszych pokojów. [Rzeczpospolita]

12:52

Romantyzm czy może zwykłe złodziejstwo? [Wto 29/06/10] Proceder rabowania dziedzictwa narodowego trwa w najlepsze. Zadziwiająca jest
dominująca atmosfera przyzwolenia na uszczuplanie naszej wspólnej własności - pisze prof. Przemysław Urbańczyk* [Gazeta]

Badanie krwi pozwala przewidzieć menopauzę [Wto 29/06/10] Irańscy naukowcy opracowali metodę, która pozwoli ustalić, w jakim wieku u
11:59 poszczególnych kobiet rozpocznie się menopauza. Zdaniem badaczy, ułatwi to paniom wcześniejsze planowanie rodziny i kariery. Nowa metoda została
zaprezentowana podczas konferencji Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) w Rzymie. [Onet]
Naukowcy blisko cząstki Boga [Wto 29/06/10] Zrobiliśmy ogromny krok w kierunku wyjaśnienia, jak powstawał wszechświat - oznajmili w poniedziałek
10:49 naukowcy pracujący przy Wielkim Zderzaczu Hadronów. Swój optymizm opierają na tym, że ten największy akcelerator cząsteczek, które zderzają się w
podziemnym laboratorium umiejscowionym w Szwajcarii, dochodzi do swej maksymalnej mocy. wiadomosci.wp.pl [Wirtualna Polska]
10:07

Porpoises on brink of extinction [Wto 29/06/10] Finless porpoises, a rare type of toothed whale living in China, may be even more endangered than
previously thought. [BBC]

Nowe odkrycie naukowaców: Jedz orzeszki ziemne. Wtedy schudniesz [Wto 29/06/10] Miliony ludzi codziennie zastanawiają się, jak zgubić nadmiar
08:33 kilogramów. Stosują najprzeróżniejsze diety, a nawet się głodzą. Tymczasem w wielu produktach znajduje się związek, który pomaga schudnąć. Do tej
pory orzeszki ziemne były walczących o linie. Teraz to się zmieni. [Dziennik]
00:50

Budowle wojskowe sprzed ponad 2300 lat odkryte na Cyprze [Wto 29/06/10] Archeolodzy prowadzący prace wykopaliskowe na Cyprze odkryli
pozostałości obozu wojskowego Fenicjan sprzed ponad 2300 lat - donosi agencja Reuters. [Onet]
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So bota , 26 Czerwca 2010
23:00

Makabryczny ślad po domu rozpusty [Sob 26/06/10] Odnaleziona w dolinie Tamizy masowa mogiła z ciałami noworodków może być pozostałością po
domu publicznym z czasów rzymskiego imperium [Rzeczpospolita]

23:00

Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii OZMA 2010 [Sob 26/06/10] Tegoroczny ogólnopolski zlot miłośników astronomii OZMA odbędzie się w
Urzędowie koło Kraśnika. Amatorzy oglądania nocnego nieba spotkają się w dniach 12-15 sierpnia. [Astronomia]

10:00

Jelonek Bambi [Sob 26/06/10] Maleństwo leżało w trawie i choć potwornie gryzły je komary, nie łypnęło nawet okiem. Stalowe nerwy albo paraliżujący
strach to jedyny sposób obrony, jaki miało [Gazeta]

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2010 [Sob 26/06/10] W Toruniu odbędzie się zlot miłośników astronomii. W dniach 13-15 sierpnia uczestnicy będą
07:03 mieli okazję nocować w pięknym otoczeniu przyrody Barbarki, zwiedzić obserwatorium astronomiczne w Piwnicach, a także pochwalić się mieszkańcom
Torunia swoim sprzętem do obserwacji nieba. [Astronomia]
04:53

Japan 'regrets' whaling deadlock [Sob 26/06/10] This week's stalemate at the International Whaling Commission is "unfortunate", says a Japanese
minister. [BBC]

Sprawdź jak podczas urlopu uniknąć "klątwy faraona" [Sob 26/06/10] Co drugi turysta wyjeżdżający na egzotyczne wakacje cierpi z powodu zatruć i
02:50 biegunek. Przypadłości, które dają się we znaki podczas wypoczynku, są często określane jako "zemsta Montezumy" czy "klątwa faraona".
wiadomosci.wp.pl [Wirtualna Polska]
01:39

3D mission returns first pictures [Sob 26/06/10] Germany's TanDEM-X satellite, sent into orbit to make the most precise 3D map of the Earth's surface,
acquires its first images. [BBC]

Nanocząstki do badania mózgu [Sob 26/06/10] Nanocząstki złota połączone z kwasem dezoksyrybonukleinowym (DNA) wraz z odpowiednim enzymem
00:30 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". [Onet]
Polacy rozwiązali zagadkę lepkości w skali nano [Sob 26/06/10] We wnętrzach żywych komórek, gdzie lepkość środowiska nawet milion razy
00:20 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. [Onet]
00:15

Wbrew stereotypom są zadowoleni ze swojej profesji [Sob 26/06/10] Badania naukowców przeczą utartym stereotypom na temat nauczycieli - zauważa
"Dziennik Polski". wiadomosci.wp.pl [Wirtualna Polska]

00:10

Rozdzielenie ludzi i neandertalczyków starsze o pół mln lat [Sob 26/06/10] Linie ewolucyjne ludzi i neandertalczyków mogły się rozejść 500 tys. lat
wcześniej, niż dotąd uważano. O wynikach analiz hiszpańskiej badaczki donosi serwis internetowy EurekAlert. [Onet]

Piątek, 25 Czerwca 2010
23:53

Kruchy dom duszy [Pią 25/06/10] To ostatnia książka z genialnej serii autorstwa niemieckiego mistrza prozy dokumentalnej poświęconej historii
medycyny. [Rzeczpospolita]

23:52 Prawo pomoże [Pią 25/06/10] [Rzeczpospolita]
23:51 Miasto na szlaku [Pią 25/06/10] [Rzeczpospolita]
23:51

Wielkie polowanie [Pią 25/06/10] Teleskop Pan-STARRS na Hawajach rozpoczął polowanie na planetoidy, które mogą zagrozić Ziemi. Wykryje 100 tys.
obiektów w Układzie Słonecznym. [Rzeczpospolita]

23:50

Meksyk przed konkwistą [Pią 25/06/10] Przed przybyciem Hiszpanów i po tej inwazji - to dwie odrębne epoki w dziejach Ameryki Środkowej.
[Rzeczpospolita]
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