ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το “Global Conference on Global Warming 2015“ θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 24-27
Μαΐου.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ
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Καλιφόρνια. Η θνησιμότητα αγγίζει το 100% σε κάποιες περιοχές, ως αποτέλεσμα ης λειψυδρίας. Η
έρευνα κάλυψε 33 εκατομμύρια στρέμματα, από τα οποία τα 4 εκατομμύρια είναι πια καλυμμένα με ξερά δέντρα. Περισσότερα εδώ
Η Καλιφόρνια εξέδωσε τους πρώτους κανόνες για την αδειοδότηση
των έργων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού που αναμένεται να
πολλαπλασιαστούν, καθώς οι κοινότητες όλο και περισσότερο
στρέφονται προς τον ωκεανό. Περισσότερα εδώ
Στην Αριζόνα έχουν αποθηκευτεί περίπου 9.000.000 νερού για να
εξασφαλισθεί από πιθανές χαμηλές ροές του ποταμού Κολοράντο. Η
Καλιφόρνια έχει διαθέσει 2.700.000.000 δολάρια για έργα αποθήκευσης νερού, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων. Θα μπορούσε μια τράπεζα υδάτων να βοηθήσει στη
ξηρασία της περιοχής;
Περισσότερα εδώ

Το κανάλι στη Νικαράγουα θα διασχίζει προστατευόμενες φυσικές περιοχές και θα φέρει τεράστια μπάζα και την αύξηση της κυκλοφορίας των πλοίων στη μεγαλύτερη λίμνη της Κεντρικής Αμερικής. Οι επιστήμονες και οι οικολόγοι προειδοποιούν ότι το έργο είναι μια επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή.
Το φιλόδοξο σχέδιο για την κατασκευή ενός καναλιού 173μιλίων - περισσότερο από τρεις φορές το μήκος της Διώρυγας του Παναμά -με κόστος 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει την πλήρη υποστήριξη της
κυβέρνησης της Νικαράγουα, η οποία ισχυρίζεται ότι το κανάλι θα δώσει μια τεράστια ώθηση στην οικονομία της χώρας, τη δεύτερη φτωχότερη του δυτικού ημισφαιρίου, μετά την Αϊτή. Περισσότερα εδώ
Περισσότεροι από 1.000 φράγματα έχουν αφαιρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες
για λόγους ασφαλείας και αποκατάστασης των ιζημάτων, με τα ποτάμια να
είναι ανθεκτικά και να ανακάμπτουν σχετικά γρήγορα μετά την απομάκρυνση
ενός φράγματος. Περισσότερα εδώ
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Σχεδόν 800 γυναίκες εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε μέρα από επιπλοκές της εγκυμοσύνης και του

τοκετού. Οι μητρικοί θάνατοι έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 50%. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, οι μαίες
που ρυθμίζονται με τα διεθνή πρότυπα μπορούν να παρέχουν 87% της βασικής περίθαλψης που χρειάζονται οι γυναίκες και τα νεογνά τους. Περισσότερα εδώ
Για πρώτη φορά εδώ και περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια, η μέση συγκέντρωση του διοξειδίου του
Περισσότερα εδώ

άνθρακα στην ατμόσφαιρα έφτασε τα 400 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) τον Μάρτιο, σύμφωνα με την
αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας. Περισσότερα εδώ

Σαράντα νύχτες καλυμμένη από το κίτρινο πέπλο της αιθαλομίχλης πέρασε η Αθήνα το χειμώνα. Οι συχνές βροχοπτώσεις αντισταθμίστηκαν από τον ψυχρό χειμώνα, με αποτέλεσμα οι τιμές των μικροσωματιδίων από καύση βιομάζας να παραμείνουν υψηλές. Περισσότερα εδώ
«Νεκρές ζώνες». Τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί στους ωκεανούς περιοχές όπου είτε υπάρχει
έλλειψη οξυγόνου είτε τα επίπεδα του στοιχείου είναι εξαιρετικά χαμηλά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι
συγκεκριμένες περιοχές να μην μπορούν να συντηρήσουν καμία μορφή ζωής. Περισσότερα εδώ

Οι δασικές εκτάσεις θα μπορούσαν να είναι το κλειδί για την εξάλειψη της πείνας και θα συνδέονται στενά με την παγκόσμια μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, όπως υποστηρίζει νέα έκθεση, σε μια προσπά-

θεια να μην αγνοηθεί η συμβολή των δασών στην ασφάλεια των τροφίμων και τη διατροφή.
Περισσότερα εδώ

Οι εταιρείες εξόρυξης άνθρακα αποτελούν μια ολοένα και πιο επικίνδυνη επένδυση, σύμφωνα με την
Bank of America, η οποία έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να μειώνει τη χρηματοδότηση του εν λόγω τομέα. Περισσότερα εδώ

Ηλεκτρονικά απόβλητα. Ανάγκη να περιοριστεί η χρήση των επικίνδυνων χημικών ουσιών και να βρεθεί μια λύση για τις μάζες
των ηλεκτρονικών αποβλήτων σε όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο των
σχετικών συμβάσεων. Περισσότερα εδώ
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Η είδηση της εβδομάδας

35 χρόνια από τη Σύμβαση για τη διατήρηση των υδρόβιων πόρων της Ανταρκτικής

Τριάντα-πέντε χρόνια έχουν περάσει από τη γέννηση της Σύμβασης για τη Διατήρηση των υδρόβιων πόρων της Ανταρκτικής, η οποία τέθηκε επίσημα σε ισχύ το 1982. Βασικό στόχο της Σύμβασης αποτελεί η διατήρηση του οικοσυστήματος γύρω από την Ανταρκτική. Σε συνάντηση που έλαβε χώρα πρόσφατα στη Χιλή, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας της Σύμβασης, με τον απολογισμό να επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου σε σχέση με την επίτευξη των βασικών στόχων που
έχει θέσει, ιδιαίτερα ως προς τη διατήρηση των ζώντων θαλασσίων πόρων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος στην Ανταρκτική. Η τελευταία ανάλογη συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί το 2005.
Σε μεγάλο βαθμό, οι μεγαλύτερες απειλές για τη διατήρηση του περιβάλλοντος της Ανταρκτικής παραμένουν οι ίδιες, όπως οι επιπτώσεις λόγω της αλιείας, η καταστροφή των οικοτόπων και η κλιματική αλλαγή. Τα 25
μέλη (24 χώρες, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση) που απαρτίζουν την Επιτροπή που δημιουργήθηκε για να υλοποιήσει τους στόχους της σύμβασης συνεδριάζουν ετησίως στην Αυστραλία, προκειμένου να συζητούν τη λήψη
μέτρων και πολιτικών για επιτυχή την αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν, καθώς και την έγκαιρη αντιμετώπιση νέων προκλήσεων.
Στη συνάντηση αυτής της εβδομάδας, αναδείχθηκαν πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων τα πειρατικά
αλιευτικά σκάφη, οι επιπτώσεις στον ωκεανό από την αραίωση του στρώμα πάγου της Ανταρκτικής, αλλά και η
οξίνιση των ωκεανών. Η συνάντηση ορίστηκε στο πλαίσιο των σημαντικών επιπέδων της παράνομης, λαθραίας
και άναρχης αλιείας, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τα μέτρα
που έχουν ληφθεί έως τώρα για την επαρκή αντιμετώπιση απέφεραν καρπούς σε σχέση με τη μείωση του ποσοστού της άναρχης αλιείας, με το επίκεντρο να στρέφεται τώρα στα πλοία που φέρουν σημαίες ευκαιρίας και προσπαθούν να αποφύγουν την κατάσχεση των αλιευμάτων τους από το κράτος λιμένα. Μέχρι στιγμής, τα κράτημέλη έχουν αναλάβει δράση κατά των καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών όπως οι τράτες βυθού, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη τακτικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
όλων των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Η Σύμβαση και το πλαίσιο προστασίας που εγκαθιστά επιχειρούν να εξασφαλίσουν ότι η Ανταρκτική θα
παραμείνει το λιγότερο διαταραγμένο θαλάσσιο οικοσύστημα στον κόσμο, με το μέλλον της ηπείρου να δύναται
να προστατευθεί μόνο μέσα από την προσήλωση και την ουσιαστική βούληση και συμμετοχή των κρατών-μελών.
Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη-Αναστασία Φωτεινακοπούλου

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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