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Ка лыс ка ча ла вец тваКа лыс ка ча ла вец тва

А пло шча 
Сан-Мар ка 

су праць
У Ве не цыi — пра iдэю 

даць го ра ду пай сцi на дно
Гi по тэ за аме ры кан скiх на ву коў цаў пра тое, 

што ча ла вец тву па ра пе ра стаць ра та ваць 

не ка то рыя ўраз лi выя з пунк ту гле джан ня эка ло гii 

мес цы, вы гля дае як пра ва ка цыя i не ўлiч вае 

куль тур ную каш тоў насць па доб ных тэ ры то рый. 

Та кое мер ка ван не вы ка за ла ве не цы ян скi гiд 

i вi цэ-прэ зi дэнт аса цы я цыi «Пло шча Сан-Мар ка» 

Ка ця ры на Са пра да сi.

«Ця пер iс нуе шмат ру хаў за вы ра та ван не пла не ты: ка лi 

яны па доб ным чы нам дзей нi ча юць у фар ма це пра ва ка цыi, 

дык, маг чы ма, так мож на зру шыць спра ву з мес ца. Але, 

акра мя Ве не цыi, у све це ёсць шмат пры мор скiх га ра доў, 

у тым лi ку гiс та рыч ных, у якiх мо гуць быць тыя ж праб ле-

мы з-за клi ма тыч ных змя нен няў. I я ха чу на га даць, што яны 

не заў сё ды аб умоў ле ны дзей нас цю ча ла ве ка», — за явi ла 

Са пра да сi «РIА На вi ны».

Па сло вах гi да, Ве не цыя i ла гу на, у якой яна зна хо дзiц ца, 

аба вя за ны сва iм з'яў лен нем ме на вi та клi ма тыч ным змя-

нен ням. Шэсць ты сяч га доў та му Ад ры я тыч нае мо ра бы ло 

на па ла вi ну за мёрз лым, а ле да вiк да хо дзiў да цэнт раль най 

част кi Iта лii — да ця пе раш ня га го ра да Ан ко на. Ка лi льды 

ад сту пi лi, утва ры ла ся Па да нская раў нi на, дзе пас ля з'я вi-

ла ся Ве не цыя.

Са пра да сi ад зна чы ла, што ў та кiм вы пад ку трэ ба даць 

па та нуць Нью-Ёр ку цi Ка лi фор нii, пра якiя «бу дуць па мя таць 

толь кi па iх пе сень ках, та му што сва ёй гiс то рыi ў iх ня ма».

«Не ве даю, цi ўсве дам ля юць яны тое, што ка жуць. Нель-

га га ва рыць пра мар на ван не рэ сур саў, ка лi га вор ка iдзе 

пра якi-не будзь го рад мас тац тваў: гэ та азна чае раз бу рыць 

гiс то рыю. Мо жа, гэ тыя на ву коў цы па ду ма лi пра тое, як вы-

ра та ваць свае га ра ды, а не еў ра пей скiя, а ме на вi та апош нiя 

бы лi ка лыс кай ча ла вец тва на пра ця гу ста год дзяў», — да-

да ла яна.

З ёй са лi дар ны i член ве не цы ян ска га ўра да — асэ сар па 

са цы яль най згур та ва нас цi i эка на мiч на му раз вiц цю го ра да 

Сi мо не Вен ту ры нi, якi лi чыць па ды ход аме ры кан скiх ву чо-

ных «тро хi ры зы коў ным». «Асаб лi ва ўлiч ва ю чы, што яны 

над гэ тым доў га пра ца ва лi», — сме ю чы ся, ска заў Вен ту ры нi 

ка рэс пан дэн ту агенц тва.

Па вод ле яго слоў, «ча ла ве чая спад чы на вы хо дзiць за 

ме жы эка на мiч най каш тоў нас цi» i на гад вае лю дзям, хто яны 

ёсць i кiм бы лi. «Ве не цыя ў 2021 го дзе свят куе 1600 га доў з 

ча су за сна ван ня, i на ват ця пер яна га во рыць са све там на 

мо ве сва ёй пры га жос цi i куль тур на га ба гац ця», — ад зна чыў 

прад стаў нiк мэ рыi. Вен ту ры нi на зваў аба вяз кам ча ла вец тва 

«за хоў ваць i пад трым лi ваць Ве не цыю», як i iн шыя куль тур-

ныя ста лi цы i мес цы.

Ра ней ву чо ная Эрын Сi камп з аме ры кан ска га ўнi вер сi-

тэ та шта та Паў ноч ная Ка ра лi на апуб лi ка ва ла на ву ко вую 

ра бо ту, у якой раз гле дзе ла маг чы масць па кi нуць у пер-

ша па чат ко вым вы гля дзе не ка то рыя куль тур ныя мес цы i 

аб' ек ты, якiя па ку ту юць ад уз дзе ян ня на ва коль на га ася-

род дзя, для та го каб яны ста лi свое асаб лi вым на па мi нам 

пра па доб ныя змя нен нi. Ся род та кiх аб' ек таў — Ве не цыя, 

якая мо жа сыс цi пад ва ду. Та кiм чы нам яна мо жа стаць 

на па мi нам лю дзям пра гла баль нае па цяп лен не, якое яны 

са мi ж i спра ва ка ва лi.

Аў та рка на ву ко вай ра бо ты пра па нуе ства рыць рэ естр 

«аб' ек таў су свет най спад чы ны ў рам ках клi ма тыч ных пе ра-

ўтва рэн няў». Гэ та па вiн на да па маг чы са браць iн фар ма цыю 

аб тых з iх, якiм па гра жае не бяс пе ка з-за змя нен ня клi ма ту, 

што дасць маг чы масць на кi ра ваць на та кiя аб' ек ты не аб-

ход ныя рэ сур сы.

Тэх на ло гii бу ду чы нiТэх на ло гii бу ду чы нi

Эка ла гiч ны 
па ска ра льнiк
Элект ра ма бi лям па вя лi чаць 
пра бег да 100 кіламетраў

Мак сi маль ны пра бег лег ка вых элект ра ма бi ляў 

бу дзе па вя лi ча ны больш чым на 100 кi ла мет раў. 

Зра бiць гэ та да па мо жа ўста ноў ка на транс парт ны 

сро дак пар та тыў на га элект ра ге не ра та ра, 

якi вы ка на ны ў вы гля дзе ро тар на га ру ха вi ка 

ра бо чым аб' ёмам 650 ку бiч ных сан ты мет раў. 

Но вы агрэ гат, ство ра ны на ву коў ца мi з Том ска, 

бу дзе пра ца ваць на эка ла гiч ным па лi ве — 

ва да ро дзе, па ве дам ля юць «Известия».

«Наш ге не ра тар вы пра цоў вае энер гiю з да па мо гай ро-

тар на-порш не ва га ру ха вi ка, якi пра цуе на эка ла гiч ным ва-

да род ным па лi ве. Яго ра бо чы аб' ём скла дае 650 ку бiч ных 

сан ты мет раў, i гэ та га да стат ко ва для атры ман ня да дат-

ко вых 20 кВт элект рыч нас цi, — расказаў стар шы на ву ко-

вы су пра цоў нiк Том ска га на ву ко ва га цэнт ра РАН Сяр гей 

Зам ба лаў. — Та кая кан цэп цыя мае шэ раг пе ра ваг, ся род 

якiх — ма лая ва га i не вя лi кiя га ба рыт ныя па ме ры ўста ноў кi, 

нiз кi ўзро вень шу моў i вiб ра цыi, а так са ма кан струк цый ная 

пра ста та».

Па сло вах экс пер та, гэ тыя асаб лi вас цi вы гад на ад роз нi-

ва юць но вы ру ха вiк ад ана ла гiч най уста ноў кi кам па нii BMW, 

якая ство ра на па стан дарт най схе ме порш не ва га ру ха вi ка 

ўнут ра на га зга ран ня i пра цуе на бен зi не. З iн ша га бо ку, 

пра па на ва ны ва ры янт па вi нен быць больш да ступ ны, чым 

стан дарт ныя па лiў ныя эле мен ты для хi мiч на га пе ра ўтва-

рэн ня ва да ро ду ў энер гiю, па коль кi апош нiя за над та да ра гiя 

для ма са ва га вы ка ры стан ня.

Пры ла да, як лi чаць яе ства раль нi кi, мае быць асаб лi ва 

за па тра ба ва най у рэ гi ё нах з ха лод ным клi ма там, дзе ўка-

ра нен не элект ра ма бi ляў ус клад не нае з-за не аб ход нас цi 

рас хо да ваць да дат ко вую энер гiю на аба гра ван не са ло на. 

Яго вы пра ба ван нi мо гуць па чаць ужо ў най блi жэй шыя ме-

ся цы.

Ад па чат ку све туАд па чат ку све ту

Якая ма са 
ў ды на заў раў?

На ву коў цы на зва лi 
пры клад ную ва гу ты ра на заў ра

Аў стра лiй скiя i ка над скiя да след чы кi рас пра ца ва лi 

ме тад ацэн кi ва гi ды на заў раў. Так, ты ра на заўр 

Tуrаnnоsаurus rех ва жыў ка ля ся мi тон. 

Вы нi кi на ву ко вай ра бо ты апуб лi ка ва ны ў ча со пi се 
Biоlоgiсаl Rеviеws.

Ад зна ча ец ца, што ме тад, з да па мо гай яко га мож на вы-
зна чыць ма су ды на заў ра, даў но з'яў ля ец ца тэ май спрэ чак 
ся род на ву коў цаў, па коль кi па кас ця ных рэшт ках мож на 

мер ка ваць аб па ме ры жы вёл, але не пра iх ва гу.

«Па мер i ма са це ла вы зна ча юць амаль усе ас пек ты жыц-

ця жы вё лы, у тым лi ку яго ра цы ён хар ча ван ня, уз наў лен не 

i пе ра мя шчэн не. Доб рая ад зна ка ма сы це ла ды на заў ра — 

гэ та тры ва лая ас но ва для рэт ра спек тыў на га вы ву чэн ня i 

ра зу мен ня iх жыц ця. Мы па вiн ны быць упэў не ны, што ад-

наў ля ем гiс то рыю гэ тых да гiс та рыч ных жы вёл пра вiль на. 

Асаб лi ва гэ та да ты чыц ца ма сiў ных ды на заў раў, у якiх ня ма 

ана ла гаў у су час ным све це», — пры вод зяц ца ў тэкс це сло-

вы кi раў нi ка да сле да ван ня док та ра Нi ка ла са Кам пi ё не.

Па вод ле яго слоў, iс ну юць два асноў ныя спо са бы ацэн кi 

ма сы вы кап нё вых жы вёл: маш та ба ван не i рэ кан струк цыя. 

Абод ва ме та ды ма юць пад са бой на ву ко вую асно ву, але 

ча сам да юць роз ныя вы нi кi. Так, ацэн ка ма сы для са ма га 

вя лi ка га на зем на га дра пеж нi ка ўсiх ча соў — ты ра на заў ра 

Tуrаnnоsаurus rех — вар' i ру ец ца ад трох да 18 тон. Кам пi ё не 

пад крэс лiў, што гэ тыя два па ды хо ды «хут чэй уза е ма да паў-

няль ныя, чым су пя рэ чаць адзiн ад на му».

«У на шым ра зу мен нi та го, як вы гля да ла тая цi iн шая 

ста ра жыт ная жы вё ла, заў сё ды бу дзе ня вы зна ча насць, звя-

за ная з ва гой, але на ша но вае да сле да ван не да зва ляе 

лепш уз важ ваць ды на заў раў i ў бу ду чы нi ад кры вае шлях 

для больш рэа лiс тыч най ацэн кi ма сы це ла вы мер лых жы-

вёл», — пры вод зяц ца так са ма сло вы яшчэ ад на го аў та ра 

да сле да ван ня Дэ вi да Эван са.

Па вод ле яго слоў, да рос лы ты ра на заўр ва жыў пры клад-

на сем тон. Да дзе ная ацэн ка ўзгад ня ец ца як з рэ кан струк-

цы яй, так i з маш та ба ван нем ка неч нас цяў. У цэ лым ма са 

гэ та га вi ду ды на заў ра маг ла вар' i ра вац ца ад пя цi да дзе ся цi 

тон, та му што ты ра на заў ры бы лi роз ныя.

Ла па да па мо гiЛа па да па мо гi

Ле кi 
для ко шак
ака за лi ся эфек тыў ны мi 
су праць ка ра на вi ру са

Прэ па ра ты ад вi рус на га пе ры та нi ту ў ко шак мо гуць 

пад аў ляць ра бо ту не аб ход на га для раз мна жэн ня 

ка ра на вi ру са фер мен ту. Да та кой вы сно вы 

прый шлi ка над скiя бi ё ла гi пад кi раў нiц твам 

пра фе са ра Аль берц ка га ўнi вер сi тэ та Джа а ны 

Лемье. Вы нi кi iх да сле да ван ня апуб лi ка ва ны 

ў жур на ле Nаturе Соmmuniсаtiоns.

Га вор ка iдзе аб прэ па ра тах GС376 i GС373. Яны ўяў ля-

юць са бой ка рот кiя лан цуж кi з дзвюх роз ных ар га нiч ных 

ма ле кул, што мо гуць убу доў вац ца ўнутр вi рус на га фер-

мен ту Mрrо, якi мае вя лi кае зна чэн не ў фар мi ра ван нi но вых 

час цiц ка ра на вi ру саў. Та му ву чо ныя вы ра шы лi пра ве рыць, 

цi бу дуць гэ тыя прэ па ра ты пад аў ляць раз мна жэн не SАRS-

СоV-2 у клет ках ча ла ве ка.

Для гэ та га да след чы кi да ста лi фер мент Mрrо з за ра-

жа ных ка ра на вi ру сам кле так i па спра ба ва лi злу чыць яго з 

ма ле ку ла мi GС376 i GС373. Ака за ла ся, што яны над звы чай 

доб ра «склей ва лi ся» з бял ком, бла кi ру ю чы яго ра бо ту, пры 

гэ тым знач на мац ней уз дзей нi ча лi на бя лок SАRS-СоV-2, 

чым на ана ла гiч ны фер мент уз бу джаль нi ка аты по вай пнеў-

ма нii, SАRS-СоV-1.

Во пы ты так са ма па ка за лi, што на ват не вя лi кiя до зы 

абод вух прэ па ра таў цал кам бла кi ра ва лi раз мна жэн не ка-

ра на вi ру са, з двух ра зо вай пе ра ва гай GС376.

На ву коў цы ад зна ча юць, што трэ ба як ма га хут чэй пра-

вес цi клi нiч ныя вы пра ба ван нi GС376 i GС373 для ба раць бы 

з ка ра на вi ру сам.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Фо та з ад кры тых кры нiц.


