ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Συνέδριο με στόχο να αντιμετωπίσει το σημαντικό ζήτημα της αξιοποίησης των παραγόμενων βιομηχανικών αποβλήτων μέσω της προώθησης αποτελεσματικών τεχνολογιών και
πρακτικών ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 19-21 Ιουνίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://conference2014.esymbiosis.eu/
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Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, διέταξε τη Δευτέρα
την Ιαπωνία να σταματήσει τη φαλαινοθηρία
στο Νότιο Ωκεανό έξω
από την Ανταρκτική, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του Τόκιο ότι τα
κήτη σκοτώνονται για
ερευνητικούς σκοπούς.
Από το 2005 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, τα ιαπωνικά φαλαινοθηρικά
έχουν σκοτώσει περίπου
3.600 ρυγχοφάλαινες
και ένα μικρότερο αριθμό
πτεροφαλαινών και μεγάπτερων φαλαινών.
Περισσότερα εδώ

Με την αλλαγή που λαμβάνει χώρα στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι
οι ωκεάνιες συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έχουν αυξηθεί 65% γρηγορότερα από ό,τι οι
αντίστοιχες ατμοσφαιρικές από το 1998. Περισσότερα εδώ
Ένα εξελιγμένο πείραμα στην Ανταρκτική είναι η τελευταία προσπάθεια για τη μελέτη της οξύτητας
των ωκεανών στις πολικές περιοχές. Σε λίγες εβδομάδες από τώρα, στα ύδατα στα ανοικτά των ακτών
της Τασμανίας μια ομάδα βιολόγων και τεχνικών θα συναρμολογήσουν ένα υποβρύχιο εργαστήριο.
Περισσότερα εδώ

Από τις τροπικές περιοχές ως τους πόλους, από τα μικρά νησιά έως τις μεγάλες ηπείρους, και από τις
φτωχότερες χώρες στις πλουσιότερες, τα δυσοίωνα σημάδια της αλλαγής του κλίματος είναι βαθιά ορατά, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Η. Ε., καλώντας για μετασχηματιστική συλλογική δράση για την
αντιμετώπιση του φαινομένου τώρα - σε όλα τα μέτωπα, πριν να είναι πολύ αργά. Περισσότερα εδώ
Οι ερευνητές έχουν συνδέσει τα χρώματα που χρησιμοποιούνται σε έργα
ζωγραφικής στο ηλιοβασιλέμα τα τελευταία 500 χρόνια στα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εκείνους τους χρόνους. Το έργο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα νέο εργαλείο για την ανάλυση του περιβάλλοντος σε προηγούμενους αιώνες. Όσο υψηλότερη είναι η αναλογία
σε κόκκινο και σε πράσινο στους πίνακες, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των αερολυμάτων που επιπλέουν στην ατμόσφαιρα. Περισσότερα
εδώ
1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Τα κράτη μέλη των Η.Ε. έχουν ξεκινήσει μια σειρά συναντήσεων στη Νέα Υόρκη για να συζητήσουν την ανάγκη για μια διεθνή νομική πράξη
που θα ρυθμίζει τη διατήρηση και την αειφόρο
χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, πέραν
της εθνικής δικαιοδοσίας των χωρών. Κατά τη
Διάσκεψη του ΟΗΕ το 2012 (Rio +20), τα μέλη
ανέλαβαν τη δέσμευση να αντιμετωπίσουν
επειγόντως την διατήρηση και την αειφόρο χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας πέραν των
περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας. Περισσότερα εδώ
Αν και μπορεί να φαίνεται απλή, η μέτρηση των βροχοπτώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αποδειχθεί μια δύσκολη δουλειά για τους επιστήμονες. Ένας δορυφόρος πρόκειται να το αλλάξει αυτό, παρέχοντας στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατανόηση, αν πραγματικά η παγκόσμια βροχόπτωση αυξάνεται καθώς ο
πλανήτης θερμαίνεται. Η μεγάλη μεταβλητότητα στην καθίζηση στο
χώρο και στο χρόνο την έχει καταστήσει μια από τις πιο δύσκολες
κλιματικές μεταβλητές για τη μέτρηση. Περισσότερα εδώ
Εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου Sentinel τα ξημερώματα της Πέμπτης, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα γεωσκόπησης σε αυτή την κλίμακα, θα προσφέρει στους ευρωπαίους επιστήμονες και πολίτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν με ακρίβεια τι συμβαίνει στον πλανήτη -από τους πόλους μέχρι τους ωκεανούς και την ξηρά. Περισσότερα εδώ
Οι Φιλιππίνες είναι η τέταρτη πιο ευάλωτη χώρα του κόσμου με άμεσες επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων, με κατά μέσο όρο 20 τροπικούς κυκλώνες το χρόνο. Τον περασμένο Νοέμβριο, ο
Haiyan, ο πιο έντονος τροπικός κυκλώνας που έχει καταγραφεί ποτέ, στοίχισε πάνω από 10.000 ζωές,
έπληξε πάνω από 9 εκ. άτομα. Με πάνω από το 1/3 του πληθυσμού της να ζει σε συνθήκες φτώχειας, η
χώρα εκπέμπει μόλις 0,9 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο. Περισσότερα εδώ
«Ένας οδηγός για τους διαπραγματευτές, ένας οδηγός για ακτιβιστές, και ένας
οδηγός για τους δημοσιογράφους». Μια συνεργασία στο Ινστιτούτο Περιβάλλοντος
της Στοκχόλμης έχει δημιουργήσει ένα online εργαλείο. Περισσότερα εδώ
Η κλιματική αλλαγή θα «οδηγήσει σε
μάχες για τα τρόφιμα», λέει ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μάχες
πάνω από το νερό και τα τρόφιμα θα
ξεσπάσουν στα επόμενα χρόνια, προτρέποντας εκείνους που αγωνίζονται κατά
της υπερθέρμανσης του πλανήτη να πάρουν μαθήματα από το πώς οι επιστήμονες ένωσαν τις δυνάμεις τους στη μάχη
έναντι του HIV. Περισσότερα εδώ

Παρά το γεγονός ότι γίνονται πολλές προσπάθειες για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των διαφόρων δράσεων της
κλιματικής αλλαγής σε επίπεδο έργου, η καταγραφή των επιπτώσεων αυτών σε εθνικό επίπεδο θα είναι πολύ πιο περίπλοκη. Η Καμπότζη, ευάλωτη σε πλημμύρες και ξηρασίες, είναι
μια από τις πολλές χώρες που αναπτύσσουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πλαισίων που μπορούν να
παρακολουθούν πολλαπλά στρώματα πληροφοριών σε εθνικό, υπο - εθνικό και κλαδικό επίπεδο. Περισσότερα εδώ
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Η είδηση της εβδομάδας

Έκθεση της IPCC: Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ή χάος
Στις 31 Μαρτίου η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) που ιδρύθηκε το 1988 από το
Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό για την αξιολόγηση της επιστήμης που σχετίζεται με την αλλαγή του κλίματος, εξέδωσε στη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας έκθεση
2.000 σελίδων που αναφέρει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συμβαίνουν ήδη σε όλες τις ηπείρους και
σε όλους τους ωκεανούς.
Η έκθεση, με τίτλο «Αλλαγή του Κλίματος 2014: Επιπτώσεις, προσαρμογή και ευπάθεια», από την ομάδα
εργασίας II της IPCC, περιγράφει λεπτομερώς τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέχρι σήμερα, των μελλοντικών κινδύνων από την αλλαγή του κλίματος, καθώς και τις δυνατότητες για αποτελεσματική δράση για τη μείωση
των κινδύνων. Οι παρατηρηθείσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν ήδη επηρεάσει τη γεωργία, την υγεία
των ανθρώπων, στα οικοσυστήματα στην ξηρά και στους ωκεανούς, τις προμήθειες νερού, και τα προς το ζην μερικών ανθρώπων. Το χαρακτηριστικό στοιχείο των παρατηρούμενων επιπτώσεων είναι ότι συμβαίνουν από τους
τροπικούς προς τους πόλους, από μικρά νησιά σε μεγάλες ηπείρους, και από τις πλουσιότερες χώρες στις φτωχότερες. Κανείς δεν σε αυτόν τον πλανήτη δεν πρόκειται να μείνει ανεπηρέαστος από την αλλαγή του κλίματος.
Η έκθεση αναφέρει ότι οι πάγοι σε ξηρά και θάλασσα λιώνουν, οι υδάτινοι πόροι κινδυνεύουν, οι καύσωνες
εντείνονται και οι πλημμύρες γίνονται πιο καταστροφικές, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι πεθαίνουν και πολλά ψάρια
και άλλα ζωντανά είτε μεταναστεύουν προς τους πόλους είτε εξαφανίζονται. Η στάθμη των θαλασσών ανεβαίνει
με ρυθμούς που απειλούν τις παράκτιες κοινότητες, ενώ τα νερά τους γίνονται πιο όξινα, καθώς απορροφούν το
διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα και τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια.
Η αλλαγή του κλίματος δεν είναι πλέον κάτι που θα συμβεί στο μέλλον. Είναι ήδη εδώ. Ο κόσμος έχει πλέον
ένα διαφορετικό κλίμα απ΄ ό,τι είχε μόλις πριν από μερικές δεκαετίες, εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων, της
αποψίλωσης των δασών και άλλες επιβλαβείς ανθρώπινες δραστηριότητες. Το χρονικό διάστημα μεταξύ αυτής
της έκθεσης και την τελευταία επανάληψη του 2007, η αλλαγή του κλίματος έχει αυξηθεί 40%. Ήδη, ο κόσμος έχει
ζεσταθεί 0,85 βαθμούς Κελσίου από το 1880.
Πολύ σημαντικό είναι ότι η IPCC βρίσκει θετική ανταπόκριση και στις ΗΠΑ, τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό αερίων του θερμοκηπίου μετά την Κίνα. Η ευκαιρία για την αποτροπή μιας καταστροφικής υπερθέρμανσης
του πλανήτη δεν έχει εξαφανιστεί. Η ανθρωπότητα θα χρειαστεί να προσαρμοστεί σε σοβαρές και μη αναστρέψιμες ανατροπές πλανητικής κλίμακας.
Έρευνα: Δήμητρα Κόη
Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

www.ekepek.gr

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

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

@ekepek
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