ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το 12ο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου θα λάβει χώρα 27-29 Μαΐου 2016 στο «Βουλευτικό»,
και θα φιλοξενήσει περί τους 20 νέες ερευνητές. Το Σεμινάριο είναι ανοικτό να το παρακολουθήσουν
μεταπτυχιακοί και τελειόφοιτοι φοιτητές, νέοι επιστήμονες και ερευνητές με διεθνολογικά ενδιαφέροντα .
Περισσότερες πληροφορίες Εδώ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #103
Περίοδος: 26/4/2016-9/5/2016

Εκατομμύρια αποδημητικά πουλιά χάνονται κάθε χρόνο ως
αποτέλεσμα της παράνομης θανάτωσης και του εμπορίου.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πουλιών, η ανάγκη για συντονισμένη δράση για να σταματήσουν
οι απειλές για τα μεταναστευτικά πουλιά ήρθε και πάλι στο
προσκήνιο. Περισσότερα εδώ

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες για την οικοδόμηση της ικανότητας για τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών και την ετοιμότητα για την πρόληψη του Ελ Νίνιο. Το Ελ Νίνιο δεν
είναι ένα γεγονός μόνο, αλλά επαναλαμβανόμενα παγκόσμια φαινόμενα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για τις μελλοντικές γενιές και για την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Περισσότερα εδώ
Από την Αφρική και την Ασία μέχρι τη Νότιο Αμερική, περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται
βοήθεια λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο εκδηλώνεται ως άνοδος της θερμοκρασίας του νερού στον ανατολικό Ειρηνικό, φέρνει καταρρακτώδεις βροχές σε
ορισμένες περιοχές και εκτεταμένες ξηρασίες σε άλλες. Περισσότερα εδώ
Αν και η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική «χρεώνονται» το 10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, η περιοχή βρίσκεται στο προσκήνιο των παγκόσμιων προσπαθειών για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής. Με φιλόδοξες και στοχευμένες πολιτικές που μπορεί να οδηγήσουν τις εκπομπές μέχρι το μηδέν,
με παρεμβάσεις σε τέσσερις τομείς - την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφορά, χρήση γης, και τη βιομηχανία, οι
οποίες αντιπροσωπεύουν το 90% των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου της περιοχής - θα μπορούσε να κάνει τη περιοχή χωρίς άνθρακα σε λιγότερο από 34 χρόνια. Περισσότερα εδώ
19,2 εκατομμύρια άνθρωποι σε 113 χώρες εκτοπίστηκαν από καταστροφές το 2015. Από αυτούς, τα 8,6 εκατ εκτοπίστηκαν από συγκρούσεις και βία. Υπήρχαν 27.800.000 νέες
μετακινήσεις σε 127 χώρες κατά τη διάρκεια του 2015, περίπου το ισοδύναμο του πληθυσμού της Νέας Υόρκης, του
Λονδίνου, του Παρισιού και το Κάιρο. Τι άλλο δείχνει η νέα
έκθεση που δημοσιεύτηκε; Περισσότερα εδώ
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Το σκουμπρί που απαντάται στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό έχει κερδίσει πίσω τη θέση του μέσω της
αειφόρου διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων. Περισσότερα εδώ
Χιλιάδες χαυλιόδοντες ελέφαντα και κέρατα ρινόκερου συγκεντρώθηκαν σε σωρούς και παραδόθηκαν
στις φλόγες στην Κένυα, σε μια προσπάθεια να στείλει το μήνυμα στους λαθροθήρες ότι το παράνομο
εμπόριο που απειλεί τα δύο εμβληματικά ζώα θα
σταματήσει. Η Κίνα επιτρέπει την πώληση ελεφαντόδοντου που είχε εισαχθεί πριν από την απαγόρευση της CITES το 1989, με περιβαλλοντικές
ορΠερισσότερα
εδώ
γανώσεις να καταγγέλλουν ότι η νόμιμη αγορά
λειτουργεί ως βιτρίνα του παράνομου εμπορίου.
Πεκίνο και Ουάσινγκτον δεσμεύτηκαν πέρυσι να
προχωρήσουν σε πλήρη απαγόρευση του εμπορίου ελεφαντόδοντου, κάτι που βοήθησε να πέσουν
οι τιμές. Για το κέρατο ρινόκερου, όμως, οι τιμές
αυξάνονται: ένα κιλό μπορεί να αποφέρει έως και
60.000 δολάρια, πιο πολύ από ό,τι ο χρυσός ή η
κοκαΐνη. Περισσότερα εδώ
Ο πόλεμος για τους ελέφαντες. Πώς η ίδια η ύπαρξη των ελεφάντων της Αφρικής απειλείται από τους
λαθροκυνηγούς, διακινητές και την «όρεξη» της Ασίας για το ελεφαντόδοντο. Περισσότερα εδώ
Ένα στα πέντε φυτικά είδη παγκοσμίως κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Η παγκόσμια έκθεση υπογραμμίζει
την απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια και την ιατρική, αλλά αποκαλύπτει επίσης τα 2.000 νέα είδη
που ανακαλύπτονται κάθε χρόνο. Περισσότερα εδώ

Μια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών έχει
οριστεί να προβεί για να προβεί σε ανασκόπηση της προόδου που έγινε κατά τα
τελευταία 5 χρόνια στις 48 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου (ΛΑΧ), που
αποτελούν περίπου το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών
ήταν θετική από το 2011, σημειώνοντας
αύξηση κατά περίπου 4% το 2012 και κατά 5,3% το 2014, με τα οφέλη που προκύπτουν να μην μοιράζονται όμως σε όλους.
Περισσότερα εδώ

Πέντε μικρά νησιά του Ειρηνικού έχουν εξαφανιστεί λόγω της αύξησης των θαλασσών και της διάβρωσης, μια ανακάλυψη που πιστεύεται ότι είναι η πρώτη επιστημονική επιβεβαίωση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στις ακτές του Ειρηνικού, σύμφωνα με Αυστραλούς ερευνητές. Τα βυθισμένα νησιά ήταν μέρος των Νήσων
του Σολομώντα, ένα αρχιπέλαγος που τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει δει την ετήσια στάθμη της θάλασσας να ανεβαίνει κατά
10 χιλιοστά (0,4 ίντσες). Περισσότερα εδώ
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Με 872 δις δολάρια κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, το ταμείο αρωγής της Νορβηγίας, ανακοίνωσε ότι θα
πιέσει τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου ExxonMobil και Chevron να κάνουν περισσότερα για να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Η Exxon και Chevron ισχυρίζονται ότι
έχουν ήδη κάνει αρκετά. Περισσότερα εδώ
Μόνιμη κάτοικος πρωτευούσης είναι πλέον η αιθαλομίχλη. Αν και τον περασμένο χειμώνα το φαινόμενο
ήταν σχετικά ηπιότερο, οκτώ στους δέκα Αθηναίους δηλώνουν ότι αντιλήφθηκαν και φέτος την έντονη
οσμή καπνού. Μάλιστα, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων στη Δυτική Αττική δηλώνει πως η δυσάρεστη μυρωδιά προερχόταν από άλλα καμένα υλικά, σε αντίθεση με τους κατοίκους των βορειοανατολικών συνοικιών της πρωτεύουσας, που αντιλήφθηκαν τη μυρωδιά καμένου ξύλου. Περισσότερα εδώ

Ερευνητές στην Αυστραλία και τη Σουηδία έχουν διαπιστώσει ότι λεύκανση των κοραλλιών και ο θάνατος τους μπορεί να έχει άμεση
επίδραση στον τρόπο με τον
οποίο συγκεκριμένα ψάρια επεξεργάζονται τον ύφαλο που
ζουν και το περιβάλλον τους ιδιαίτερα το πώς να αποφύγουν τα αρπακτικά ζώα. Η ομάδα διεξήγαγε δοκιμές σε κλειστούς "μίνι υφάλους» που προσομοιώνονται με το περιβάλλον μελέτης. Περισσότερα εδώ

Aποστολή στην Αρκτική-τι βρίσκεται στο βυθό της Αρκτικής;
Για αιώνες, οι άνθρωποι σε αυτό το μέρος του κόσμου επιβίωναν με πρωτεΐνη από τη θάλασσα - σολομό, μπακαλιάρο, φάλαινα. Η αλιεία και το πετρέλαιο συνεχίζουν να παρέχουν στη Νορβηγία τα πλούτη έως και σήμερα. Αλλά τώρα οι επιστήμονες, είναι στο κυνήγι για ένα διαφορετικό
είδος, τη χημεία που θα μπορούσε να σώσει ανθρώπινες
ζωές, μέσω της παρασκευής φαρμάκων. Περισσότερα εδώ

Μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, προειδοποιεί ότι η επιδημία του AIDS θα
μπορούσε να παραταθεί επ 'αόριστον, αν επείγουσα δράση δεν υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα πέντε
χρόνια. Περισσότερα εδώ
Κάθε χρόνο, περίπου 300.000 γυναίκες εξακολουθούν να πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
και του τοκετού και σχεδόν 3 εκατομμύρια μωρά δεν επιβιώνουν τις πρώτες 4 εβδομάδες ζωής. Η πλειοψηφία αυτών των θανάτων θα μπορούσε να αποφευχθεί από εκπαιδευμένες μαίες, γεγονός που τις τοποθετεί στο κέντρο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Περισσότερα εδώ
Νέο γράφημα απεικονίζει τη σταθερή άνοδο της θερμοκρασίας της γης μέσω των αέριων του θερμοκηπίου που συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα και παγιδεύουν όλο και περισσότερη θερμότητα.
Περισσότερα εδώ
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Green Blog
Πως η διαχείριση των δασών συμβάλλει στις καταστροφικές πυρκαγιές

Οι πυρκαγιές στα εύκρατα δάση έχουν αυξηθεί σε γενικές γραμμές τόσο σε μέγεθος όσο και σε έκταση.
Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι εν μέρει η κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα, όμως, με δήλωση της καθηγήτριας
του πανεπιστημίου του Michigan Paige Fischer εξίσου σημαντικός λόγος είναι και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τη φωτιά αλλά και τα ίδια τα εύκρατα δάση της Αυστραλίας, της Βόρειας Αμερικής και της Μεσογείου.
Αυτές οι δασικές εκτάσεις έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να καίγονται ελαφρά και σταθερά. Στη Βρετανική Κολομβία, τα ίδια τα δέντρα εξιστορούν την πορεία της διαχείρισης των πυρκαγιών. Παρατηρώντας τον πυρήνα των δέντρων βλέπουμε να σχηματίζονται μαυρισμένα δαχτυλίδια και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα δέντρα καίγονταν ελαφρά κάθε 10 έως 40 χρόνια. Έπειτα, γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, με την εξάπλωση της ανθρώπινης
παρουσίας και την ενεργή καταστολή των πυρκαγιών, η καύση σταματά.
Στα εύκρατα δάση όπου οι πυρκαγιές έχουν σταματήσει, οι φυλλωσιές και τα κλαδιά των δέντρων δημιουργούν ένα παχύ στρώμα. Οι φλόγες που συνήθως περιορίζονται στο έδαφος, χρησιμοποιούν την εν λόγω βλάστηση ως γέφυρα για να μεταβούν στις εύφλεκτες κορυφές των δέντρων. Όταν συμβεί αυτό, η ποσότητα των διαθέσιμων καυσίμων αυξάνεται θεαματικά. Αν προσθέσετε τη ξηρασία σε ένα κλίμα με υψηλή θερμότητα, τότε υπάρχει τη συνταγή για μια θύελλα φωτιάς. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, σε παγκόσμιο επίπεδο δαπανώνται
"αμέτρητα δισεκατομμύρια" με σκοπό τον τερματισμό του εμπρησμού των δασών. Στον Καναδά, όπου οι πυρκαγιές σήμερα καταστρέφουν τα δάση της Αλμπέρτα προκαλώντας την εκκένωση της πόλης Fort McMurray, το ετήσιο κόστος για την καταστολή της φωτιάς κυμαίνεται μεταξύ $ 0.39 δις (£ 0.27 δις) και $ 0.78 δις. Στις ΗΠΑ οι πιστώσεις που προορίζονται για την πυρόσβεση αυξήθηκαν από $ 0.6 δις σε $ 3 δις μεταξύ του 1995 και του 2014.
Τα αρκτικά δάση διαφέρουν από τα νοτιότερα εύκρατα στο γεγονός ότι έχουν μεγαλύτερο κύκλο φωτιάς
και υψηλή ποσότητα καυσίμων, ενώ παράλληλα τείνουν να καίγονται εντονότερα. Όμως, η εμφάνισή τους στο
μήνα Μάιο είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη και, σύμφωνα με επιστήμονες, «είναι σύμφωνη με το τι άλλο μπορούμε
να περιμένουμε από τον άνθρωπο που από μόνος του προκάλεσε την αλλαγή του κλίματος».

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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