Portal Miejski Białystok Online

Wtorek 21 kwietnia 2015

Katalog firm

Lokale

Imprezy

Wiadomości

Jarosława, Konrada, Selmy

Ogłoszenia

Wpisz czego szukasz w Katalogu Firm i Instytucji

Białystok
Poleć nas

Jesteś tu:

Wiadomości
Startuj z Białystok Online

Rozrywka

Motoryzacja

Dodaj do ulubionych

Dom

Zarejestruj się

Biznes

Nauka

Praca

Uroda

Zdrowie

Turystyka
490 osób online

Twój Profil

Strona główna / Wiadomości / Nauka / Żaby opanowały uniwersytecki kampus. Biolodzy zachwyceni
Na skróty

Nauka

Strona Główna

Żaby opanowały uniwersytecki kampus. Biolodzy zachwyceni
2015-04-17

Katalog Firm i Instytucji
8656 obiektów

Imprezy, wydarzenia

Tagi: kampus, żaby, uniwersytet, biolodzy, uwb,

216 imprez

Promocje, oferty
Wiosna to czas miłosnych uniesień. Skorzystały z nich także żaby mieszkające w
kampusowych sadzawkach. Dlatego też niebawem przy uniwersytecie pojawią się tysiące
małych, zielonych płazów.
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Najnowsze wiadomości
Młodzi białostoczanie mogą ubiegać się o
stypendia artystyczne
C zy znieważył Romów? Prawnik stanął przed
sądem
Wodociągi Białostockie planują podwyżkę cen
wody
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Nożownik atakował przechodniów. Policja szuka
świadków

Nietypowi goście budzą ogromne zainteresowanie studentów i wykładowców obserwujących
żaby, które upodobały sobie teren wokół uczelni.
- Razem ze studentami zaglądamy do sadzawek już od jakiegoś czasu. Zaobserwowaliśmy tu
dwa gatunki żab brunatnych. Oprócz pospolitszych żab trawnych, do zbiorników przychodzą
także nieco rzadsze żaby moczarowe. Prawdopodobnie i jedne, i drugie złożyły tu swój skrzek opowiada mgr Adam Hermaniuk, pracownik naukowy Instytutu Biologii UwB, opiekun sekcji
herpetologicznej Koła Naukowego Biologów.
Płazy mają nawet swoje ulubione miejsce. Wybrały zbiornik położony przy czytelni Wydziału
Matematyki i Informatyki. Okazało się, że złożyły jaja również w sąsiadujących z nim płytkich
sztucznych strumykach doprowadzających wodę z deszczówki. Studenci martwili się, że kijanki
nie mają tu szansy przeżycia, dlatego Adam Hermaniuk delikatnie przeniósł skrzek do zbiornika
głównego.
Z nietypowych gości cieszą się przede wszystkim biolodzy, którzy kontrolują, co dzieje się w
sadzawkach. Szczególnie, że w Polsce wszystkie gatunki płazów są objęte ochroną.
- Brak niewielkich zbiorników wodnych – miejsc rozrodu płazów - to jeden z głównych powodów
ich wymierania na całym świecie. Tworząc drobne oczka wodne, Uniwersytet w Białymstoku
przysłużył się bardzo ich lokalnej populacji – wyjaśnia Hermaniuk.
Za kilka dni w kampusowych sadzawkach pojawią się pierwsze kijanki.
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Outlet C enter już działa. Duży ruch w nowym
centrum [ZDJĘC IA]
Otwiera się Outlet C enter. Nie zabraknie atrakcji
dla klientów
Podlaski futbol. Gra IV liga, KOS i A-klasa.
Tabela i wyniki weekendowych spotkań
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