ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚΕΠΕΚ) του Παντείου Πανεπιστημίου, με την υποστήριξη του
Europe Direct του Δήμου Αθηναίων έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν σε εκδήλωση με θέμα
«Παρίσι ώρα μηδέν; Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
προκλήσεις και προοπτικές».
Περισσότερες πληροφορίες Εδώ
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Η συμφωνία του Παρισιού ανοίγει για υπογραφή στις 22 Απριλίου 2016. Θα τεθεί σε ισχύ την 30 η ημέρα
μετά την ημερομηνία κατά την οποία τουλάχιστον 55 Μέρη της Σύμβασης συνολικά για τουλάχιστον ένα
εκτιμώμενο 55% των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έχουν καταθέσει τα
έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης στον θεματοφύλακα. Περισσότερα εδώ

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν τη Συμφωνία του Παρισιού ,
σε ειδική τελετή στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στις 22 Απριλίου, την πρώτη
ημέρα που η συμφωνία είναι ανοικτή για
υπογραφή. Περισσότερα εδώ

Η Παπούα Νέα Γουινέα έγινε η πρώτη χώρα που υπέβαλλε επίσημα την τελική έκδοση του σχεδίου της
δράσης κλίματος σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού . Το σχέδιο του μικρού Ειρηνικού έθνους για τη μετάβαση σε 100% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2030 είναι πλέον
επίσημο σχέδιο για το κλίμα της χώρας. Περισσότερα εδώ
21 χώρες έχουν καταφέρει να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ αυξάνεται ταυτόχρονα το ΑΕΠ τους. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι παράδειγμα μιας χώρας όπου η οικονομική ανάπτυξη και
το CO2 των εκπομπών αποκλίνουν όλο και περισσότερο. Περισσότερα εδώ
Τα 197 μέρη του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
κατά την 37η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, σημείωσαν σταθερή πρόοδο σε ορισμένα από τα βασικά ζητήματα στο πλαίσιο του "Dubai Pathway” προς τον περιορισμό
της χρήσης των HFCs. Περισσότερα εδώ
Κατά τη διάρκεια του Ελ Νίνιο, τεράστιες μάζες θερμού νερού - που ισοδυναμεί με το ήμισυ περίπου του
όγκου της Μεσογείου - μεταφέρονται ανατολικά κατά μήκος του Ειρηνικού Ωκεανού προς τη Νότια Αμερική. Ενώ αυτό το ζεστό νερό αλλάζει
τα συστήματα στην ατμόσφαιρα, έχει
επίσης αντίκτυπο και κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού. Αυτές οι επιπτώσεις, μπορεί να καθορίσουν την τροφική αλυσίδα και την αλιεία. Περισσότερα
εδώ
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Ανταρκτική.
Χιλιάδες
ερευνητές και τεχνικοί
από διάφορες χώρες
μοιράζονται το έδαφος
στο πλαίσιο της Συνθήκης της Ανταρκτικής, με
την περιοχή να ήταν ανέκαθεν ένα μέρος
όπου οι άνθρωποι ήταν
σε θέση να συνεργάζονται περισσότερο από
ότι σε άλλα θέματα. Πε-

Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες έχουν τρισδιάστατα στιγμιότυπα από
σταγόνες βροχής και νιφάδες χιονιού σε όλο τον κόσμο από το διάστημα. Με
τα νέα δεδομένα, οι επιστήμονες μπορούν
να βελΠερισσότερα
εδώ
τιώσουν τις εκτιμήσεις
των βροχοπτώσεων από
δορυφορικά δεδομένα και
με τα κατάλληλα μοντέλα
πρόγνωσης του καιρού να
συμβάλλουν στην κατανόηση και προετοιμασία για
ακραία καιρικά φαινόμενα. Περισσότερα εδώ

ρισσότερα εδώ

Eρευνητική ομάδα θα προσπαθήσει να τρυπήσει σε βάθος παγετώνα που βρίσκεται στο Mont Blanc και
να αποσπάσει ένα κομμάτι 130 μέτρων από τον πυρήνα του πάγου. Στη συνέχεια και αφού γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες ο πάγος θα ταξιδέψει στην ερευνητική βάση Concordia που βρίσκεται στην
Ανταρκτική. Στο εσωτερικό αυτών των κομματιών πάγου βρίσκονται «φυλακισμένα» αέρια που υπήρχαν
στην ατμόσφαιρα της Γης πριν από πολλές χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια έτη. Μελετώντας τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα, του μεθανίου και άλλων αερίων στην ατμόσφαιρα ανά χρονική περίοδο
οι επιστήμονες αποκτούν εικόνα για τις ατμοσφαιρικές συνθήκες του πλανήτη στο κοντινό αλλά και μακρινό παρελθόν. Περισσότερα εδώ
Ο κίνδυνος από την κλιματική αλλαγή για τη NASA εκτείνεται πέρα από τις εγκαταστάσεις της στα όρια
της Φλόριντα. Περίπου τα 2/3 της γης που η NASA διαχειρίζεται είναι πολύ κοντά στις ακτές και αντιμέτωπα με τη διάβρωση, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας κ. ά. Περισσότερα εδώ

Νησιά Φώκλαντ/Μαλβίνας. Η Επιτροπή του ΟΗΕ έκρινε ότι είναι νόμιμη η απόφαση του Μπουένος Αϊρες να επεκτείνει τα
χωρικά ύδατα από τα 200 στα 350 μίλια από την ξηρά, προσθέτοντας 1,7 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα στην επικράτειά της. Το 2009 η κυβέρνηση της Αργεντινής αποφάσισε την
επέκταση των χωρικών της υδάτων, γεγονός που προκάλεσε
έντονη ανησυχία στους τους κατοίκους των Νήσων Φώκλαντ/
Μαλβίνας. Το ζήτημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο σε σχέση
με τις διεκδικήσεις της Αργεντινής επί της κυριαρχίας των νησιών, όσο και για το θέμα της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων
πετρελαίου. Περισσότερα εδώ

Τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς προσφέρουν πολλά στους ανθρώπους αλλά και στο περιβάλλον
γενικότερα και σήμερα κινδυνεύουν από πρακτικές όπως είναι οι γεωτρήσεις για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, η εξόρυξη μεταλλευμάτων και ορυκτών αλλά και η παράνομη υλοτομία. Στα 114 από τα 229 παγκόσμια μνημεία υπάρχουν γεωτρήσεις πετρελαίου, αερίου ή ορυχεία που τα απειλούν με καταστροφή.
Περισσότερα εδώ
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Η φωτορύπανση είναι οποιαδήποτε ακούσια συνέπεια της χρήσης τεχνητού φωτός τη νύχτα. Σε αντίθεση
με πολλά περιβαλλοντικά θέματα, η φωτορύπανση είναι ένα πρόβλημα που οι ερευνητές λένε ότι θα
μπορούσε να εξαφανιστεί με το πάτημα ενός διακόπτη. Πώς
θα είναι αυτό εφικτό; Περισσότερα εδώ
Ένας δορυφόρος που είναι αρκετά μικρός ώστε να χωράει
στην τσάντα μεταφοράς ενός επιβάτη αεροπορικής εταιρείας
παρακολουθεί
τα σήματα που
μεταδίδονται
τακτικά από τα
αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της πτήσης σε όλη την υδρόγειο, δίνοντας
πληροφορίες για την πτήση, όπως η ταχύτητα, η θέση και
το υψόμετρο. Όλα τα αεροσκάφη που εισέρχονται στον
ευρωπαϊκό εναέριο χώρο θα παρέχουν τέτοια δεδομένα
αυτόματα για τα επόμενα χρόνια. Περισσότερα εδώ
Πόσα χιλιόμετρα αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκονται κάτω από τα πόδια μας; Σε όλο τον
κόσμο υπάρχει ένα σύνολο περίπου 2 εκατομμύρια χιλιόμετρων. Στην ΕΕ και μόνο, υπάρχουν 180.000
χιλιόμετρα, εκ των οποίων 140.000 χιλιόμετρα για το φυσικό αέριο, τα υπόλοιπα για το πετρέλαιο και
άλλα προϊόντα. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν μόνο αγωγούς μεταφοράς, δεν περιλαμβάνουν τις τελικές
γραμμές διανομής στα σπίτια και τους χώρους εργασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το δίκτυο
δεν είναι πολύ βαθύ, μόλις 1,5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Περισσότερα εδώ
Σκαρφαλωμένο στις απότομες πλαγιές της βόρειας Ρουάντα, το χωριό Rubaya υποφέρει από τη διάβρωση του εδάφους που προκαλείται από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, επηρεάζοντας τη γεωργική παραγωγή
της κοινότητας, ωθώντας το στη φτώχεια. Ωστόσο, από το 2010 μια βαθιά αλλαγή έχει πραγματοποιηθεί, μετατρέποντας το χωριό σε ένα εμπνευσμένο μοντέλο, ενσωματώνοντας την οικονομική ανάπτυξη
με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μειώνοντας τη φτώχεια. Πώς επιτεύχθηκε αυτή η αλλαγή; Περισσότερα εδώ

Νότιο Σουδάν. Ο εμφύλιος πόλεμος και οι δυσμενείς βροχές έχουν μειώσει περαιτέρω τη φυτική παραγωγή στο Νότιο Σουδάν, συμβάλλοντας σε ένα έλλειμμα δημητριακών 381.000 τόνων –53% μεγαλύτερο
από ό, τι το 2015 --επιδεινώνοντας τις ήδη σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα. Οι τιμές των σιτηρών έχουν
αυξηθεί σχεδόν 5 φορές από τις αρχές του περασμένου έτους. Παρά τις τεράστιες δυνατότητες για τη
γεωργική παραγωγή, καθώς περισσότερο από το 90% της γης του Νοτίου Σουδάν είναι καλλιεργήσιμο,
μόλις 4,5% της διαθέσιμης γης ήταν υπό καλλιέργεια όταν η χώρα κέρδισε την ανεξαρτησία της το 2011.
Τώρα, έπειτα από 2 χρόνια εμφυλίου πολέμου, το ποσοστό αυτό έχει σημαντικά μειωθεί λόγω της εκτεταμένης ανασφάλειας, των ζημιών στις γεωργικές περιουσίες και τους περιορισμούς στις παραδοσιακές
μεθόδους καλλιέργειας. Περισσότερα εδώ
Περισσότερο από το 80% του νερού από τα υπόγεια πηγάδια που χρησιμοποιούνται σε αγροκτήματα,
εργοστάσια και νοικοκυριά σε όλες τις πεδιάδες της Κίνας είναι ακατάλληλο για πόση ή για μπάνιο λόγω
της μόλυνσης από τη βιομηχανία και τη γεωργία, σύμφωνα με νέα στατιστικά στοιχεία που αναφέρθηκαν από κινεζικά μέσα ενημέρωσης, αυξάνοντας το κώδωνα του κινδύνου για τη ρύπανση στη χώρα. Οι
ρυπαντές που περιλαμβάνονται είναι μαγγάνιο, φθόριο, ένα σύνολο ενώσεων που χρησιμοποιούνται σε
μυκητοκτόνα. Σε ορισμένες περιοχές, υπήρχε ρύπανση και από βαρέα μέταλλα. Περισσότερα εδώ
Η κινεζική παρουσία στην Αφρική. Ο κινέζικος ρόλο στη γεωργία - από την άποψη των επιχειρηματικών
επενδύσεων, της μεταφοράς τεχνολογίας και τις προσπάθειες κατάρτισης αυξάνεται. Παράλληλα, ο αριθμός των ανεπίσημων μεταναστών που θα εμπλακεί στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής αυξάνεται κι αυτός με γοργούς ρυθμούς. Περισσότερα εδώ
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Green Blog
O Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος της Αυστραλίας σε μεγάλο κίνδυνο
Το βόρειο τμήμα του μεγαλύτερου οικοσυστήματος κοραλλιογενών υφάλων του κόσμου βιώνει τη χειρότερη μαζική εκδήλωση λεύκανσης στην ιστορία του, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από το Australian Research Council. Ο Great Barrier Reef είναι ο μεγαλύτερος κοραλλιογενής ύφαλος του κόσμου. Αποτελείται από πάνω από 2.900 επιμέρους υφάλους και 900 νησιά που εκτείνονται σε πάνω από 2.300 χλμ. σε μια έκταση
περίπου 344.400 τ.χλμ. Ο ύφαλος βρίσκεται στη Θάλασσα των Κοραλλιών, στα ανοικτά των ακτών του Κουίνσλαντ
της Αυστραλίας. Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, ένα είδος αστερία (Acanthaster planci) και η υπεραλίευση είναι
οι κυριότερες απειλές για την βιωσιμότητα αυτού του υφάλου. Από το 1985, ο Great Barrier Reef έχει χάσει περισσότερο από το ήμισυ των κοραλλιών του με τα 2/3 της απώλειας να λαμβάνουν χώρα από το 1998. Τα τελευταία
χρόνια ο ύφαλος έχει υποστεί μερική καταστροφή εξαιτίας ενός παράσιτου γνωστό ως the Crown of Thorns Sea
Star, ενός θαλάσσιου οργανισμού που τρώει τους πολύποδες των κοραλλιών.
Η λεύκανση, είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται όταν τα κοράλλια, πιεσμένα από τις υψηλές θερμοκρασίες των ωκεανών, εξορίζουν από τα σώματά τους τα φύκια που ζουν μαζί τους και τους παρέχουν ενέργεια μέσω
της φωτοσύνθεσης. Χωρίς τα φύκια, τα κοράλλια όχι μόνο ασπρίζουν, αλλά μπορεί να πεθάνουν αν οι πιέσεις αυτές συνεχίζουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις του φαινομένου El
Nino με την επικείμενη αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας, προκαλούν τη λεύκανση των κοραλλιών.
Επιπλέον, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι σημερινές προσπάθειες για τη μείωση της ρύπανσης στα
νερά του υφάλου δεν είναι αρκετές για να καλύψουν το σύνολο των στόχων του REEF 2050. Το σχέδιο περιλαμβάνει τους στόχους για τη μείωση του αζώτου σε βασικές λεκάνες απορροής έως και 80% μέχρι το 2025, και μείωση
του συνόλου των αιωρούμενων ιζημάτων απορροής έως και 50% μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Μια έκθεση
του 2008, από την Conservation International και πολλών άλλων ομάδων, υπογραμμίζει ότι το καθαρό όφελος των
κοραλλιογενών υφάλων παγκοσμίως έχει υπολογιστεί σε 29.800 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Σύμφωνα με τους ειδικούς είναι αρκετά νωρίς για να προβλέψουμε μια πιθανή ανάκαμψη των κοραλλιών,
με το γεγονός ότι 50% των κοραλλιών έχει ήδη πεθάνει να παραμένει.
Έρευνα: Μάρσια Γεωργίου

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

www.ekepek.gr
https://www.facebook.com/EK%CE%B5%CE%
A0%CE%95%CE%9A-442821475818830/

Επιμέλεια-Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη

@ekepek
E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr
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