ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
σας προσκαλεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ., στην παρουσίαση του Παναγιώτη Δενδρινού,
με τίτλο: «25 Χρόνια Δράσης για την Προστασία
της Μεσογειακής Φώκιας στην Ελλάδα»
Περισσότερες πληροφορίες: eepf.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #70
Περίοδος: 10/1/2015-16/1/2015

Σε «επικίνδυνη ζώνη».. Δύο νέες σημαντικές μελέτες από
διεθνείς ομάδες ερευνητών επισημαίνουν τους βασικούς
παράγοντες που διασφαλίζουν ένα βιώσιμο πλανήτη για τον
άνθρωπο. Η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει ωθήσει τον
πλανήτη σε 4 από τα 9 περιβαλλοντικά όρια. Ποια είναι αυτά;
Το έτος 2015, θα σημάνει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να
λάβουν την αναμενόμενη παγκόσμια δράση οι χώρες. Ο Γενικός
Γραμματέας των Η.Ε. παρουσίασε μια συνοπτική έκθεση που
έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις συζητήσεις μελών και να
επανεξετάσει τα διδάγματα από την επιδίωξη των ΑΣΧ.
Περισσότερα εδώ

Περισσότερα εδώ

Μετά από μια απογοητευτική οικονομικά χρονιά, οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να αναμένουν την
άνοδο του ρυθμού ανάπτυξης στην νέα χρονιά, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Οι
αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να αναπτύξουν με σύνεση τους πόρους τους για την υποστήριξη των
κοινωνικών προγραμμάτων. Η ανάπτυξη στην περιοχή ωθείται από τις βελτιωμένες οικονομίες στο
Μπαγκλαντές, Ινδία, Ινδονησία, Δημοκρατία της Κορέας και της Ταϊλάνδης. Περισσότερα εδώ
Η άνοδος της στάθμης των θαλασσών παγκοσμίως κατά
τις 2 τελευταίες δεκαετίες έχει επιταχυνθεί πολύ
περισσότερο από ό,τι νόμιζαν μέχρι σήμερα οι
επιστήμονες, ενώ αντίθετα πιο πριν η άνοδος των υδάτων
ήταν μικρότερη σε σχέση με τις παλαιότερες εκτιμήσεις,
σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Περισσότερα εδώ

Yποβρύχια μουσεία στις Σποράδες. Τέσσερα
ναυάγια, χρονολογούμενα από τους
κλασικούς έως τους βυζαντινούς χρόνους,
πρόκειται να μετατραπούν σε «υποβρύχια
μουσεία», στα οποία θα ξεναγούνται οι
καταδυόμενοι επισκέπτες. Περισσότερα εδώ
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Οι πολικές αρκούδες μετακινούνται αργά
προς τα νησιά
βόρεια
του
ηπειρωτικού
Καναδά
που
διατηρούν τον πάγο
της Αρκτικής για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το καναδικό
Αρχιπέλαγος θα μπορούσε να χρησιμεύσει
ως ένα μελλοντικό καταφύγιο για τις πολικές
αρκούδες, οι οποίες βασίζονται στους
πάγους της Αρκτικής για να διασχίσουν τις
χερσαίες μάζες, για να τραφούν και να
ζευγαρώσουν. Περισσότερα εδώ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Μπορούν οι νέες τεχνολογίες να μειώσουν τον κίνδυνο των
τροχιακών συγκρούσεων από την αύξηση συντριμμιών; Υπάρχουν
περισσότερα από 12.000 στοιχεία διαστημικών αποβλήτων σε
τροχιά γύρω από τη Γη, συμπεριλαμβανομένων των
εγκαταλελειμμένων δορυφόρων. Περισσότερα εδώ
Δάση από φύκια μεγαλώνουν περίπου στο 25% των ακτών του κόσμου και παρέχουν πολύτιμα θρεπτικά
συστατικά για πολλά είδη της υδρόβιας ζωής. Πώς όμως τα υποβρύχια δάση από φύκια επηρεάζονται
από την κλιματική αλλαγή; Το έργο χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα της NASA για να παρατηρήσει
τις αλλαγές σε 4 δεκαετίες. Περισσότερα εδώ
Η Κίνα έχει ως στόχο να προκαλέσει Μαλάουι. Οι σοβαρές πλημμύρες αυξάνουν τους
περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια κυβικά φόβους για μια μεγάλης κλίμακας επιδημία χολέρας. Η
μέτρα επιπλέον βροχής κάθε χρόνο από το χολέρα είναι πάντα παρούσα στο Μαλάουι σε χαμηλά
2020, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα
επίπεδα, κυρίως
«τεχνητού καιρού» για την καταπολέμηση
την περίοδο των
χρόνιων ελλείψεων νερού. Tην ίδια τεχνολογία
βροχών, όταν η
χρησιμοποίησε για να σκορπίσει σύννεφα
κακή υγιεινή και το
ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου
πόσιμο νερό
το 2008. Περισσότερα εδώ
σπανίζουν.
Περισσότερα εδώ

Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει υψηλά επίπεδα 2 δυνητικά επικίνδυνων μολυσματικών παραγόντων,
αμμωνίου και ιωδιούχο, στα λύματα που απορρίπτονται ή χύνονται σε ποτάμια από τις επιχειρήσεις
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Περισσότερα εδώ
Τα νέα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λιβερία μειώνονται σημαντικά, η Σιέρα Λεόνε έχει αρχίσει να
αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την επιδημία και ως εκ τούτου η προσοχή των αξιωματούχων στον
τομέα της υγείας επικεντρώνεται πλέον στη Γουινέα. Η επιδημία του ιού Έμπολα έχει στοιχίσει μέχρι
στιγμής τη ζωή σε τουλάχιστον 8.371 ανθρώπους επί του συνόλου των 21.000 κρουσμάτων, κυρίως
στις 3 αυτές χώρες. Περισσότερα εδώ
Πώς είναι η εργασία στα
γραφεία του UNDP στη Σιέρα
Λεόνε για την ανάπτυξη και την
εφαρμογή προγραμμάτων κατά
τη διάρκεια της κρίσης Έμπολα;

Η εξελίξεις στην Αφρικανική
ήπειρο το 2015. Περισσότερα εδώ

Ποσό στοιχίζει η εξάλειψη της
ελονοσίας;
Περισσότερα εδώ

Περισσότερα εδώ

58 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο δεν πηγαίνουν σχολείο. 250 εκατομμύρια παιδιά
στον κόσμο, τα περισσότερα από αυτά κορίτσια, δεν μπορούν να διαβάσουν ή να
γράψουν, ακόμα και μετά από 4 χρόνια φοίτησης σε σχολεία, σύμφωνα με τα νέα
στοιχεία της UNESCO. Περισσότερα εδώ
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Η είδηση της εβδομάδας

Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι και ο κίνδυνος εξαφάνισης τους
Δέκα τοις εκατό των υφάλων του κόσμου έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Οι περισσότεροι από τους
υφάλους, με λίγες εξαιρέσεις, βρίσκονται σε τροπικά και υποτροπικά νερά. Τα κοράλλια είναι εξαιρετικά αρχαίες
μορφές ζωής που εξελίχθηκαν σε σύγχρονους ύφαλους κατά τα τελευταία 25 εκατομμύρια χρόνια. Οι
κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα συστήματα, καταλαμβάνουν το 0,2% των ωκεανών και
προστατεύουν περισσότερα από 150.000 χλμ ακτογραμμής σε περισσότερες από 100 χώρες και εδάφη.
Λειτουργούν σαν φράγμα απορρόφησης της ενέργειας των κυμάτων και συμβάλουν στη μείωση της διάβρωσης
των ακτών, αποτελώντας καταφύγιο για πολλά θαλάσσια είδη.
Τα τελευταία 40 χρόνια, οι εξελίξεις για τους κοραλλιογενείς υφάλους υπήρξαν γενικά δυσοίωνες. Οι
γεωργικές απορροές, η υπεραλίευση, η παράκτια ανάπτυξη, η προσάραξη πλοίων έθεσαν σε δοκιμασία την
ικανότητα των κοραλλιών να επιβιώσουν. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Εθνική Υπηρεσίας Ωκεανών και
Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) αναφέρθηκε σε 20 νέα είδη κοραλλιών ως «απειλούμενα». Η ραγδαία μείωση
αυτών των πολύπλοκων οικοσυστημάτων έχει σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις για όλον τον κόσμο. Η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών είναι μια σημαντική αιτία της μαζικής
θνησιμότητας των κοραλλιών με αποτέλεσμα ένα φαινόμενο λεύκανσης. Η λεύκανση των κοραλλιών που
οφείλεται στην απώλεια των ζωοξανθανελλών σε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες του νερού, μπορεί να
καταλήξει σε θάνατο του κοραλλιού. Η συχνότητα των περιπτώσεων λεύκανσης που επηρεάζουν μεγάλες
περιοχές υφάλων έχει αυξηθεί τις πρόσφατες δεκαετίες. Η οξίνιση των ωκεανών είναι μια απειλή που πλήγει την
καρδιά του υφάλου αφού μόλις στη θάλασσα, το διοξείδιο του άνθρακα αντιδρά με το νερό, αυξάνοντας την
οξύτητα των ωκεανών, απειλεί την ικανότητα των κοραλλιών και άλλων θαλάσσιας ζωής, όπως τα στρείδια, για να
σχηματίσουν κοχύλια και σκελετούς.
Οι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί για την επίλυση του προβλήματος, κυρίως στη μελέτη των
ζωοξανθανελλών που ζουν στο εσωτερικό των κοραλλιών Αυτό θα μπορούσε να έχει τεράστιες συνέπειες για τις
τρέχουσες προσπάθειες ανάκαμψης των υφάλων. Για παράδειγμα, κοραλλιογενείς ύφαλοι θα μπορούσαν να
δημιουργηθούν τεχνητά σε περιοχές όπου περισσότερη τροφή είναι διαθέσιμη για τους πολύποδες των
κοραλλιών. Αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να βοηθήσει στην πιο γρήγορη ανάπτυξή τους ώστε να φτάσουν το
μέγεθος που απαιτείται για τη σεξουαλική τους ωριμότητα. Αν δεν ληφθούν μέτρα, το 90% των κοραλλιογενών
ύφαλων θα απειλούνται από το 2030.
Έρευνα: Δήμητρα Κόη
Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη

www.ekepek.gr

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

http://www.facebook.com/groups/15477795324
E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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