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Οξυγόνο στο γήινο μανδύα

«Ενώ εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη συζήτηση μεταξύ των γεωλόγων σχετικά με τη ύπαρξη του οξυγόνου στο μανδύα, οι  
πρόσφατες ανακαλύψεις  από το Πανεπιστήμιο του Rhode Island δίνουν απάντηση στο ερώτημα

Γιατί χρειαζόμαστε ένα Hubble για τις θάλασσες

Ο Kevin Ulmer,  ερευνητής στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole, έχει ένα ισχυρό επιχείρημα ότι η έρευνα των ωκεανών  
θα πρέπει να λαμβάνει την  ίδια χρηματοδότηση  με εκείνη που δαπανάται για να ερευνήσουμε το διάστημα .

Νιφάδες χιονιού σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

Ταχεία ανίχνευση ηφαιστειακών εκρήξεων 

Το  Πανεπιστήμιο  της  Ουάσιγκτον,  έχει  αναπτύξει  ένα  σύστημα  που  μπορεί  να  ανιχνεύσει  εκρήξεις  σε  απομακρυσμένα  
ηφαίστεια πολύ πριν εντοπιστούν από δορυφόρους. Η ανίχνευση βασίζεται στην εμφάνιση των ηφαιστειακών κεραυνών που 
συχνά  συνοδεύουν  τις  εκπομπές  αερίων.  Αυτή  η  έγκαιρη  διάγνωση  θα  βελτιώσει  την  ασφάλεια  της  κυκλοφορίας  των 
αεροπορικών εταιρειών που περνάνε κοντά από απομακρυσμένα ηφαίστεια .

Η Ασία ίσως είναι η «πατρίδα» του ανθρώπου 

Νέα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι οι πρόγονοί μας δεν εμφανίστηκαν αρχικά στην Αφρική- Η ανάλυση δοντιών έδειξε 
ότι οι Νεάντερταλ είχαν δική τους κουζίνα, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν «πιάτα» όπως τα ψητά λαχανικά 

Ακολουθία σεισμών κοντά στο Αρκάνσας

Κατά τους τελευταίους τρεις μήνες πάνω από 500 μικροί σεισμοί  συγκλόνισαν την περιοχή γύρω από το Αρκάνσας. Αυτοί οι  
σεισμοί  μπορεί  να  οφείλονται  στις   γεωτρήσεις  αργιλικού  σχιστόλιθου  της  Fayetteville  ,  σε  δεξαμενές  έγχυσης  υγρών 
αποβλήτων η ακόμη και σε άλλες φυσικές διεργασίες. Ποια αιτία από αυτές είναι η σωστή;

Αβέβαιο   το   μέλλον για τα θύματα  από την τοξική λάσπη της Ουγγαρίας  

   20 ώρες και 40 δευτερόλεπτα   

Δείτε πως άλλαξε σε περίπου 20 ώρες και 40 δευτερόλεπτα τον Δεκέμβριο του 2010ο καιρός ,με Canon DLSR σε τρίποδο με 
τηλεχειριστήριο. Η λήψη φωτογραφιών έγινε μια φορά κάθε πέντε λεπτά.
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Οι σ  εισμολόγοι κάνουν πρόβλεψη για μεγάλο σεισμό για την Καραϊβική  

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής  του Σεισμικού Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου των Δυτικών Ινδιών, Δρ Joan Latchman,  
προειδοποιεί  τις  χώρες  της Καραϊβικής  να είναι  προετοιμασμένες  για ένα σεισμό με μέγεθος 8,0R μετά τον σεισμό που 
συγκλόνισε το  Τρινιντάντ και Τομπάγκο μεγέθους 5,1R το βράδυ της Κυριακής.

Η διαδρομή του νερού από τα μεγάλα θαλάσσια βάθη στα ηφαίστεια 

Οι ωκεάνιες πλάκες απορροφούν πολύ νερό όταν βυθίζονται  προς το εσωτερικό της Γης στα ηπειρωτικά περιθώρια. Αυτό το 
νερό διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ηφαιστειότητα των ορίων των τεκτονικών πλακών. Μια ομάδα από το Κέντρο Ερευνών 
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(SFB)  στο Κίελο (Γερμανία), για πρώτη φορά παρακολούθησε την πορεία του νερού μέχρι και 120 χιλιόμετρα βάθος. Αυτό 
είναι  ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ για την κατανόηση των ιδιαίτερα ενεργών ηφαιστείων στον Ειρηνικό ωκεανό στο  
"δαχτυλίδι της φωτιάς». 

Ταινία από   spy-cam   δείχνει τις   πολικές αρκούδες από κοντά  

Το «ξύπνημα» του ήλιου

 Σε μια νέα φάση έντονης δραστηριότητας ετοιμάζεται να εισέλθει από το 2011 το άστρο του ηλιακού μας συστήματος, μετά  
από μια μακρά περίοδο «ύπνωσης».Ο ηλιακός κύκλος αναμένεται μάλιστα να κορυφωθεί το 2013. 

Οι μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές του 2010

Οι φυσικές δυνάμεις του πλανήτη ήταν στο φόρτε τους το τρέχον έτος, με καταστροφικές συνέπειες. Από το μεγάλο σεισμό 
στην Αϊτή έως και τις εκρηκτικές εκρήξεις ηφαιστείων, το 2010 είχε το μερίδιό του από φυσικές καταστροφές σε ολόκληρο τον 
πλανήτη

Ο κρατήρας   Victoria Crater   του Αρη  

Τεστ νερού
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Σε εικόνες:   Η βοή του ηφαιστείου   Bromo   της   Ινδονησίας  

Θραύσματα    γυαλιού περιέχουν ε  νδείξεις για την κλιματική αλλαγή  

Ενδείξεις για το μέλλον του κλίματος μπορεί να βρίσκονται  σε ένα συνηθισμένο σπασμένο ποτήρι.Τα αποτελέσματα μιας 
μελέτης που δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα στο περιοδικό Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών διαπιστώνει ότι 
μικροσκοπικά σωματίδια της σκόνης μπορεί να σπάσουν χώρια στη μορφή που είναι παρόμοια με τα πρότυπα θραύσματα σε 
σπασμένα γυαλιά και άλλα εύθραυστα αντικείμενα.

USGS- Συλλογές φωτογραφιών από κατολισθήσεις 

Δόντια 400.000 ετών μαρτυρούν ότι ο Χόμο Σάπιενς μπορεί να μην είναι «Αφρικανός»

Ανθρώπινη οδοντοστοιχία, που χρονολογείται από 400.000 ετών ανακαλύφθηκε σε σπήλαιο κοντά στην ισραηλινή πόλη Ρος 
Χα’  αγίν,  αποτελεί  το  παλαιότερο  τεκμήριο  της  εμφάνισης  του  σύγχρονου  ανθρώπινου  είδους  και  αποδεικνύει  πως  οι  
πρόγονοί μας έζησαν δύο φορές παλαιότερα απ’ όσο υπολογιζόταν έως σήμερα, τονίζει στην ιστοσελίδα του το Πανεπιστήμιο  
του Τελ Αβίβ.

Το Cassini λαμβάνει εικόνες από καταιγίδα στον Κρόνο

Προσομοιωτής της Ζωντανής Γης

Ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια στο πεδίο των υπολογιστών έχει αναλάβει να υλοποιήσει μια διεθνής επιστημονική ομάδα:  
τη δημιουργία ενός προσομοιωτή που θα καταγράφει και θα αναπαράγει οτιδήποτε συμβαίνει πάνω στον πλανήτη μας, από  
τις μεταβολές του καιρού και την εξάπλωση των ασθενειών μέχρι και τα μποτιλιαρίσματα στους δρόμους των πόλεων. Το 
σχέδιο  ονομάζεται  «Προσομοιωτής  της  Ζωντανής  Γης»  (Living  Earth  Simulator-LES).  Στόχος  είναι  στο  μέλλον  να 
παρακολουθούνται ταυτόχρονα όλα τα σημαντικά συστήματα της Γης (τεχνολογικά-κοινωνικά-οικονομικά-περιβαλλοντικά),  
ώστε  αφενός  να  προλαμβάνονται  τυχόν  επικίνδυνες  διεθνείς  κρίσεις  (οικονομικές,  περιβαλλοντικές,  πανδημίες  κ.α.)  και  
αφετέρου να εντοπίζονται και να αναδεικνύονται νέες καινοτομίες, κατά προτίμηση διεπιστημονικού χαρακτήρα

Πως συμπεριφέρεται η άργιλος στα κανονικά ρήγματα 

Πως τα ψάρια αντιλαμβάνονται τους σεισμούς

Σεισμός βιντεοσκοπημένος από το USGS που δείχνει αυτά τα φυσικά φαινόμενα από την οπτική γωνία των ψαριών 
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Πομπηία αντιμετωπίζει την καταστροφή  για δεύτερη φορά

Η  Πομπηία  καταστράφηκε  πριν  από  2.000  χρόνια,  αλλά  τώρα  η  αρχαία  ρωμαϊκή  πόλη  της  Ιταλίας  αντιμετωπίζει  την 
καταστροφή  για άλλη μια φορά.Δεν είναι από μια ηφαιστειακή έκρηξη όπως αυτή που θάφτηκε η πόλη το 79 μ.Χ., αλλά εδώ 
και  χρόνια  από   την  «αμέλεια»  και   την  «μέτρια»   διαχείριση  από  την  ιταλική  κυβέρνηση,  σύμφωνα  με   ομάδες  της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιολόγους 

Άσκηση ετοιμότητας για τσουνάμι στα Χανιά

Πανευρωπαϊκή άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από ένα μεγάλο σεισμό και ενδεχόμενο τσουνάμι  
θα πραγματοποιηθεί στα νότια του Νομού Χανίων, όπως έκανε γνωστό σήμερα ο διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικών  
Καταστροφών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητής Κώστας Συνολάκης.

6 χρόνια μετά την καταστροφή του τσουνάμι 

Έξι χρόνια μετά την καταστροφή του τσουνάμι της 26/12/2004, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι για τον 
Ινδικό Ωκεανό (GITEWS) έχει ολοκληρωθεί. Το πρόγραμμα λήγει στις 31 Μαρτίου 2011. Μετά από αυτό, η Ινδονησία θα έχει  
την αποκλειστική ευθύνη για το συνολικό σύστημα.

Μόνο ένα από τα 10 είδη επέζησαν στην πιο μαζική εκδήλωση εξαφάνιση της Γης ,250 εκατομμύρια 
χρόνια πριν.

Βίντεο-Ορυχεία Αλατιού

Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο

Ενεργειακή εναλλακτική λύση: εξόρυξη αερίου σχιστόλιθου στις ΗΠΑ

Οι πολύ χαμηλές  θερμοκρασίες  του χειμώνα ασκούν  πίεση στις  προμήθειες  φυσικού αερίου,  και   αυτό  κάνει  χώρες  να  
χρησιμοποιούν μία νέα τεχνολογία για την εκμετάλλευση υφιστάμενων ενεργειακών αποθεμάτων. Οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει  
εξόρυξη φυσικού αερίου από σχιστολιθικά πετρώματα, και μείωση της εξάρτησής της χώρας  από τους προμηθευτές της.

To   νησί   Shark Island   είναι     ευάλωτο   

Γνωρίστε το νησί της Κόστα Ρίκα, με το παρατσούκλι «Shark Island»- ονομάζεται έτσι επειδή υπάρχει  η υψηλότερη 
συγκέντρωση των καρχαριών από οπουδήποτε. Αλλά ακόμη και εδώ, οι καρχαρίες είναι ευάλωτοι.
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Η Αφροδίτη είναι γεωλογικά ενεργή

Γεωπιστήμη,   e-Περιοδικά  

Online  εκδόσεις  στον  τομέα  των  γεωεπιστημών  (γεωχημεία,  γεωφυσική,  παλαιοντολογία,  γεωλογία  ,  στρωματογραφία,  
γεωγραφία, κ.λπ. .), με δωρεάν πρόσβαση σε όλες ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος από την έκδοσή τους τρέχουσα ή / και  
αρχεία.

Οι περισσότεροι δεινόσαυροι ήταν φυτοφάγοι

Αμερικανοί ειδικοί έρχονται να ανατρέψουν την εικόνα που υπήρχε μέχρι σήμερα για τους δεινοσαύρους αναφέροντας ότι  
στη συντριπτική  πλειονότητά τους  ήταν φυτοφάγοι  και  οι  σαρκοφάγοι  αποτελούσαν  την εξαίρεση.  Η ερευνητική  ομάδα  
μελέτησε τις διατροφικές συνήθειες 90 ειδών δεινοσαύρων που ανήκαν στην οικογένεια των θηριοποδών, τη μεγαλύτερη και  
πιο γνωστή οικογένεια δεινοσαύρων τα είδη της οποίας σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία ήταν κατά βάση σαρκοφάγα. Τα 
ευρήματα  της  έρευνας  όμως έδειξαν  ότι  τα  περισσότερα είδη  θηριοποδών  ήταν  φυτοφάγα και  τα  σαρκοφάγα,  όπως ο 
φοβερός Τυρανόσαυρος Ρεξ και ο Βελοσιράπτορας, αποτελούσαν την εξαίρεση.

Chrysopelea paradisi: το φίδι που πετάει
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Το Chrysopelea paradisi είναι ένα φίδι που κατοικεί στα δέντρα και μπορεί μετακινηθεί με ασφάλεια από ένα κορμό δέντρου  
σε ένα άλλο δέντρο. Οι ερευνητές έχουν μάθει τα μυστικά για το πώς αυτά τα φίδια μπορούν να «πετάξουν».

Google Earth fract  als  

26/12/2010

Νέα είδη πιθανόν βρέθηκαν στούς ωκεανούς

Το  NOAA διεξήγαγε κοινές  επιχειρήσεις το 2010. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην ποικιλία και  την κατανομή των βαθέων 
ενδιαιτημάτων στη θάλασσα και της θαλάσσιας ζωής σε άγνωστες περιοχές των ωκεανών - στο Sangihe και το Talaud - δύο  
αλυσίδες από νησιά που απλώνονται βορειοανατολικά της Βορείου Sulawesi στην Ινδονησία.

Η τεκτονική των πλακών

Οι προσπάθειες του Πακιστάν για την ανοικοδόμηση από τις φυσικές καταστροφές

Η φύση δεν ήταν φιλική με τον Tahir Khan και την οικογένειά του για  δύο φορές μέσα σε πέντε χρόνια.Πρώτον, όταν τον  
Οκτώβριο του 2005 ένας  σεισμός χτύπησε μεγάλα τμήματα του βόρειουΠακιστάν, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής τους  
Shangla.Μετά ήρθαν οι πλημμύρες φέτος το καλοκαίρι.

Οι πρώτες φωτογραφίες από το   Epoxi  

Ο Λαβουαζιέ και το μυστικό της φωτιάς

Κατέρριψε  τη  θεωρία  του  φλογιστού  και  έδειξε  ότι  η  φωτιά  οφείλεται  στην  πρόσληψη  οξυγόνου.  Η  εκπληκτική  του 
μεθοδικότητα και ακρίβεια δεν τον έσωσε ωστόσο από την... γκιλοτίνα

Η κάθοδος της λάβας

Η γη επανεμφανίζεται στον Νείλο – BBC

25/12/2010

Επικίνδυνα ηφαίστεια στην Παπούα Νέα Γουινέα χρειάζονται παρακολούθηση

Η Παπούα Νέα Γουινέα έχει περίπου έξι εκατομμύρια κατοίκους και δεκαέξι πολύ ενεργά ηφαίστεια . Αυτά τα ηφαίστεια είναι 
πολύ επικίνδυνα  και έχουν σκοτώσει επανειλημμένα χιλιάδες ανθρώπους. Ο Rabi Narayan Gaudo, των Ηνωμένων Εθνών, 

πιστεύει ότι η κυβέρνηση πρέπει να βρει τους πόρους που απαιτούνται για την ορθή παρακολούθηση των.

Αιτία πολέµου η κλιµατική αλλαγή

Οι συρράξεις στο µέλλον δεν θα γίνονται µόνο για τον ορυκτό πλούτο. Xώρες διψασµένες για πετρέλαιο ανταγωνίζονται για 
τον έλεγχο περιοχών που διαθέτουν ορυκτά και αντιµετωπίζουν την κλιµατική αλλαγή. Ο αµερικανικός στρατός µε 
αναπάντεχους συµµάχους ανησυχεί ότι όλα αυτά τα θέµατα αποτελούν µια νέα πηγή συγκρούσεων

Στάθμιση κόστους του   Unobtainium  

Mια επισκόπηση των σπάνιων γαιών , οι χρήσεις τους και πώς γίνονται αυτά τα σπάνια αγαθά στην αγορά.

Ο τελευταίος ασιάτης δεινόσαυρος

Ενας κερασφόρος δεινόσαυρος, του τέλους της Ανω Κρητιδικής Περιόδου (103 εκατ. χρόνια πριν), άγνωστος μέχρι σήμερα, 
ανακαλύφθηκε στη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική ανακοίνωση κορεατών, αμερικανών και γιαπωνέζων 
ερευνητών στο περιοδικό «Naturwissenchaften» (Η επιστήμη της φύσης).

Τα Αvatar της φύσης
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http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=372739&ct=33&dt=12/12/2010
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=234376
http://www.hcn.org/hcn/blogs/range/weighing-the-costs-of-unobtainium
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4610258
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=91408
http://www.youtube.com/watch?v=AJ8_SV7Xdlc&feature=youtube_gdata
http://video.nationalgeographic.com/video/player/environment/environment-natural-disasters/volcanoes/lava-descent.html
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=372737&ct=33&dt=12/12/2010
http://epoxi.umd.edu/
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11812934
http://science.discovery.com/videos/greatest-discoveries-earth-science/
http://www.ouramazingplanet.com/new-ocean-species-sulawesi-sea-images-0849/
http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/fractals/googleearth/


Μπορείτε να φανταστείτε βακτήρια «νανοκαλωδιωμένα» που να λειτουργούν ως ένας υπεροργανισμός; Και όμως υπάρχουν,  
στα  βάθη  των  ωκεανών.  Υπάρχουν  ακόμη  στη  γη  πληθυσμοί  διαφορετικών  μικροοργανισμών  που  επιβιώνουν  χάρη  σε 
«συμμαχία» ανταλλαγής ηλεκτρονίων. Και αυτά είναι μόνο η αρχή των Avatar ανακαλύψεων

Νησί Bu Tinah, Αμπού Ντάμπι

Το Bu Tinah, στα ανοικτά των ακτών του Αμπού Ντάμπι είναι ένα από τα λίγα σχεδόν παρθένα του κόσμου νησιά. Έχει μια 
απίστευτη ποικιλία άγριας ζωής και ίσως τα είναι ένα από νέα «Επτά Θαύματα» του φυσικού κόσμου.
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Σαντορίνη, μία εκρηκτική ιστορία γραμμένη στους γκρεμούς

Μία γεωλογική αναφορά με φωτογραφίες από την Gareth Fabbrο για το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Σαντορίνης

Σκάβουν στη Νεκρά Θάλασσα σε βάθος 500.000 ετών

Στα βάθη της Νεκράς Θάλασσας έφτασε το επιστηµονικό γεωτρύπανο για ναξεκλειδώσει τα µυστικά της αλλαγής του κλίµατος 
ολόκληρου του πλανήτη τα τελευταία 500.000 χρόνια. ∆ιεθνής επιστηµονική οµάδα συµµετέχει στην «ανασκαφή» που γίνεται 
σε βάθος 450 µέτρων κάτω από τον πυθµένα της θάλασσας και συνολικά 850 µέτρων από την επιφάνειά της.

Ένα ψυχρό ηλιοστάσιο (και σεληνιακή έκλειψη)

2010: οι «top 10» επιστημονικές ανακαλύψεις

Πώς να επιλέξει κανείς τις πιο αξιόλογες από τις αναρίθμητες έρευνες και τις τεχνολογικές καινοτομίες που 
πραγματοποιήθηκαν τη φετινή χρονιά; Παρά τις εγγενείς δυσκολίες του εγχειρήματος, το αμερικανικό «Science», ένα από τα 
πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, επιμένει να επιλέγει στο τέλος κάθε χρόνου τις δέκα σημαντικότερες επιστημονικές 
καινοτομίες.

Νέος τοπογραφικός χάρτης της Σελήνης

Η ΝΑΣΑ παρουσίασε νέο ψηφιακό χάρτη της Σελήνης. Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να δείτε πόσο βελτιώθηκε από τον 
προηγούμενο του 2005.

Η ζωή στη Γη εξελίχθηκε κατά κύματα, μαρτυρούν γενετικά «απολιθώματα»

Το  DNA διηγείται την ιστορία της ζωής Οι ζωντανοί οργανισμοί άκμασαν και αυξήθηκαν απότομα πριν από περίπου τρία  
δισεκατομμύρια χρόνια, όταν οι πρόγονοι των φυτών έμαθαν να αντλούν ενέργεια από τον Ήλιο πιο αποδοτικά, μαρτυρά το 
DNA των σύγχρονων μορφών ζωής.
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Η αιολική ενέργεια μπορεί να αυξήσει τις εκπομπές άνθρακα;

Ο ηλεκτρολόγος  μηχανικός  Kent  Hawkins  δείχνει  πως η  αιολική  ενέργεια  όταν  ξεπεράσει  το  5% οι  συνολικές  εκπομπές  
διοξειδίου του άνθρακα θα  αυξηθούν

A  εροσκάφη που θα μιμούνται τη φύση  

Η ανάλυση της πτήσης πτηνών και εντόμων οδηγεί σε μια νέα γενιά αεροσκαφών που θα μιμούνται τη φύση κινώντας τα 
φτερά τους

Τα ψυχρότερα μέρη της Γης 

Ελέγξτε τις θέσεις στην Γη με τις πιο κρύες θερμοκρασίες που έχουν  ποτέ μετρηθεί στη Γη.

Το 1/3 των αναγκών μπορούν να καλύψουν τα κοιτάσματα πετρελαίου στην Ελλάδα
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http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=85977148
http://www.ouramazingplanet.com/coldest-places-on-earth-0871/
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=373568&ct=33&dt=17/12/2010
http://www.heartland.org/full/28011/Study_Wind_Power_Raises_CO2_Emissions.html
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=373804&ct=33&dt=20/12/2010
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=36687591
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=235476
http://www.boston.com/bigpicture/2010/12/a_chilly_solstice_and_lunar_ec.html
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4610265
http://www.science20.com/tuff_guy/santorini_explosive_history_written_cliffs
http://cnn.com/video/?/video/world/2010/12/16/sidner.uae.7.wonders.bu.tinah.cnn


Η κατανάλωση πετρελαίου της Ελλάδας είναι 120 εκατ. βαρέλια το χρόνο, συνεπώς σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ τα κοιτάσματα που 
βρίσκονται στη χώρα μπορούν να αποδώσουν περίπου 40 εκατ. βαρέλια ετησίως

Εισβάλλοντας στις φυλές Korowai της Παπούα, Νέας Γουινέας

Όταν ακούμε για κανίβαλους το μυαλό μας πηγαίνει  σε άγριους που τρώνε ανθρώπους. Οι Korowai,  είναι ένας λαός της 
Παπούα Νέας Γουινέας, που ζουν βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου κατά μήκος του ποταμού, και αριθμούνται  
κοντά στους 3.000 σε μικρές διασκορπισμένες φυλές. 

Γεωμηχανική, μια αμφιλεγόμενη λύση στην υπερθέρμανση του πλανήτη 

Ενώ οι προσπάθειες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα βρίσκονται σε εξέλιξη, ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν 
περισσότερο δραστικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο Robert Lee Hotz  
συζητά με εμπειρογνώμονες γεωμηχανικής για το περιβάλλον 
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Επιστήμονας προειδοποιεί για τον κίνδυνο σεισμού από την αποθήκευση του άνθρακα 

Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση  της υπερθέρμανσης του πλανήτη με την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα σε 
βάθος  στο  φλοιό  της  Γης  θα  μπορούσε  να  προκαλέσει  εκτεταμένους  σεισμούς,  ένας  γεωφυσικός  από  Στάνφορντ 
προειδοποιεί. Παρά το γεγονός ότι οι σεισμοί δεν θα είναι ιδιαίτερα καταστροφικοί, αλλά θα ήταν ευρύτερα αισθητοί – η  
μέθοδος θα κόστιζε επίσης δισεκατομμύρια δολάρια για την δημιουργία χιλιάδων χώρων διάθεσης, δήλωσε ο Mark Zoback, 

Σημαντικά υλικά και καθαρή ενέργεια

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για την καθαρή ενεργειακή επανάσταση. Στην πρώτη σημαντική στρατηγική υλικών  
του,  το  Υπουργείο  Ενέργειας  των ΗΠΑ (DOE)  επικεντρώνεται  σε υλικά που χρησιμοποιούνται  και  στις  τέσσερις  καθαρές 
ενεργειακές  τεχνολογίες:  ανεμογεννήτριες,  ηλεκτρικά  οχήματα,  φωτοβολταϊκά  και  ενεργειακά  συστήματα  αποδοτικού 
φωτισμού. Η έκθεση αξιολογεί την παγκόσμια ζήτηση σπάνιων γαιών και ορισμένων άλλων υλικών.

Αν έλειπε απ΄ τον ουρανό μας το φεγγάρι...

Πώς  θα  ήταν  η  ζωή μας  χωρίς  φεγγάρι;  Ξετυλίγοντας  το  νήμα  της  σχέσης  Γης  και  Σελήνης  μπορούμε  να  δούμε  πόσα 
εξαρτώνται από τον δορυφόρο μας: οι εποχές, τα βουνά και τα ηφαίστεια, τα δέντρα, η γνώση, αλλά και η ίδια η ύπαρξή μας

Φωτογράφοι αποκαλύπτουν έναν κρυμμένο θαλάσσιο κόσμο

Τουρίστας στο Μογκαντίσου

Πήγαιναν είκοσι χρόνια, ίσως και περισσότερο, που είχαν να δουν τουρίστα στο Μογκαντίσου. Ετσι η παρουσία ενός ξένου µε 
µπλουζάκι και σακίδιο στην πλάτη που αναζητούσε µάταια κάποιον τουριστικό χάρτη, έγινε είδηση στην πρωτεύουσα της 
Σοµαλίας.

Ο κρατήρας Tin Bider της Αλγερίας

Οι γεωλόγοι εκτιμούν ότι ο Tin Bide, ένας 6 χιλιόμετρων κρατήρας στην Αλγερία διαμορφώθηκε τα τελευταία 70 εκατομμύρια  
χρόνια. Πρόκειται για έναν πολύπλοκο κρατήρα πρόσκρουσης.

Τεράστιες εκρήξεις πλάσματος στον Κρόνο

«Μια νέα ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα από το διαστημικό σκάφος της NASA -Cassini βρίσκει την ύπαρξη ενός συνδέσμου 
μεταξύ τα μυστηριώδη, περιοδικά σήματα από το μαγνητικό πεδίο του Κρόνου και τις εκρήξεις θερμού ιονισμένου αέριου,  
γνωστό ως πλάσμα, γύρω από τον πλανήτη.

Η ηφαιστειακή έκρηξη του Eyjafjallajökull στην Ισλανδία, απο ψηλά

To   Αρκτικό περιβάλλον έχει χαθεί για πάντα  

H NOAA  για την περιβαλλοντική αλλαγή στην Αρκτική καταθέτει τα συμπεράσματά τους σε ετήσια βάση με την « ‘Εκθεση της  
Αρκτικής." Για αυτό το έτος, αναφέρουν ότι μια επιστροφή στις προηγούμενες συνθήκες της Αρκτικής θεωρείται απίθανο
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http://www.youtube.com/watch?v=NjmHMSv2Amk&feature=player_embedded
http://cnn.com/video/?/video/ireports/2010/03/27/irpt.iceland.volcano.cnn
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-417&cid=release_2010-417
http://www.ouramazingplanet.com/tin-bider-crater-satellite-image-0874/
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4609676
http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_9294000/9294828.stm
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=373565&ct=33&dt=17/12/2010
http://www.energy.gov/news/documents/Critical_Materials_Summary.pdf
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=%2Fc%2Fa%2F2010%2F12%2F14%2FMNUQ1GQ3AQ.DTL
http://online.wsj.com/video/geoengineering-a-controversial-solution-to-global-warming/1FE4AFFE-8BD2-4964-AA16-46C5440B0387.html
http://www.suite101.com/content/invading-the-korowai-tribes-of-papua-new-guinea-a314724
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Στάχτη από το ηφαίστειο Bromo διαταράσσει πτήσεις στην Ινδονησία

Το ηφαίστειο-καλδέρα του Bromo βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού 3 . Ωστόσο, η τέφρα από το ηφαίστειο είναι υψηλή 
και φτάνει τα 6 χιλιόμετρα FL200 (20.000 πόδια). Το γεγονός αυτό κάνει τις αεροπορικές εταιρείες να μην γνωρίζουν πότε θα 
είναι σε θέση πετάξουν πάνω από την περιοχή στο προσεχές μέλλον. Δείτε τον κρατήρα του ηφαιστείου σε φωτογραφία.

Ανατομία του σεισμού μεγέθους 6,5R του Ιράν 1, 2

Το μάγμα της  Χαβάης μπορεί να είναι το πιο «ρηχό» στον κόσμο

Η τεράστια υπόγεια δεξαμενή με λειωμένο πέτρωμα  που τροφοδοτεί τα ηφαίστεια της Χαβάης μπορεί να είναι πολύ πιο 
κοντά στην επιφάνεια της Γης από ό, τι εθεωρείτο μέχρι σήμερα. Θα μπορούσε να είναι η πιο ρηχή στον κόσμο, μία νέα  
χημική ανάλυση δείχνει.

Ο σεισμός  του   Canterbury   της Νέας Ζηλανδίας ήταν ακριβός!  

Ο σεισμός  7,1 μεγέθους  της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Canterbury, Νέα Ζηλανδία στις 4 Σεπτεμβρίου 2010 ήταν ο 
πέμπτος πιο δαπανηρός για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Βίντεο-Η πρόκληση της πρόβλεψης πλημμυρών

Η πρόβλεψη του ύψους μιας πλημμύρας είναι σημαντική όταν βρίσκονται ζωές σε κίνδυνο. 

Καππαδοκία 

Η παραπάνω φωτογραφία δείχνει μερικά από τα συναρπαστικά, από το τοπίο της Καππαδοκίας της κεντρικής Τουρκίας. Αυτό  
το έδαφος έχει δεχτεί την δράση, κατά τη διάρκεια των αιώνων του άνεμου και του νερού. Ένα μεγάλο μέρος της αποτελείται  
από μαλακή ηφαιστειακή τέφρα .Το 1985, το  Εθνικό Πάρκο Göreme, της Καππαδοκίας, ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Βίντεο -Φυσικό αέριο από σχιστόλιθο

Πρόκειται για μια εξαιρετική παρουσίαση για όποιον θέλει να μάθει σχετικά για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, διάρκειας 1 
ώρας 

Εικαστική δημιουργία για το  ρήγμα του Αγίου Ανδρέα

Υπέροχος  πίνακας  που χωρίζει στη μέση και διαστέλλεται, αποτίνοντας φόρο τιμής στο περίφημο ρήγμα στην Καλιφόρνια.

Αμινοξέα, οι δομικές μονάδες της ζωής, βρέθηκαν σε μετεωρίτη

Επιστήμονες  ανακάλυψαν  σε  ένα  είδος  μετεωρίτη  τις  θεμελιώδεις  δομικές  μονάδες  της  ζωής,  στον οποίο  κανονικά  δεν  
αναμενόταν να υπάρχουν. Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει νέους τομείς στην εξερεύνηση που προηγουμένως είτε είχε απορριφθεί  
είτε είχε παραβλεφτεί.

Βίντεο: Νέα φωτογραφική μηχανή ακτίνων Χ βλέπει την τήξη μετάλλων

Μια νέα υψηλής ταχύτητας βιντεοκάμερα X-ray, τώρα η ταχύτερη στον κόσμο, μπορεί να δει μέσα από λιωμένο μέταλλο και 
να παρακολουθήσει την συγκόλληση και αποδυνάμωση  σε πραγματικό χρόνο. Πόσο κοστίζει; Μόλις 670.000 δολάρια

Τα πλάσματα που ζουν στο Endeavour Ridge

Στον ηφαιστειακά ενεργό πυθμένα του Endeavour Ridge, υδροθερμικές και θερμές πηγές υποστηρίζουν πλούσιες κοινότητες 
ειδικά προσαρμοσμένων οργανισμών. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σε τέτοια περιβάλλοντα πρωτοπαρουσιάσθηκε η ζωή στην 
Γη.
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http://www.youtube.com/watch?v=huTJlHMR_LE&feature=youtube_gdata
http://bcove.me/r9qrgch6
http://www.physics4u.gr/blog/?p=2876
http://laughingsquid.com/san-andres-fault-coffee-table/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+laughingsquid+(Laughing+Squid)&utm_content=Google+Reader
http://www.youtube.com/watch?v=MAyvoqIN6Fk&feature=player_embedded
http://epod.usra.edu/blog/2010/12/cappadocia-.html
http://news.discovery.com/videos/news-the-challenge-of-flood-prediction.html
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10694311
http://www.ouramazingplanet.com/hawaiis-shallow-magma-chamber-0848/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/pager/events/us/c0000rak/index.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12045980
http://www.richard-seaman.com/Travel/Indonesia/Highlights/BromoCloseup.jpg
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Βίντεο-Πώς γίνονται οι κατολισθήσεις 

Οι δοκιμές που πραγματοποιούνται σε μία ροή ιζημάτων στα βουνά του Όρεγκον, στις ΗΠΑ δείχνουν πως οι κατολισθήσεις  
εξαρτώνται από τα  κορεσμένα ιζήματα.

Σοκότρα: Ένα «εξωγήινο» νησί στη μάχη για επιβίωση

Το έχουν χαρακτηρίσει το πλέον «εξωγήινο» τοπίο στον κόσμο χάρη στην ομορφιά του και στην τεράστια ποικιλία ειδών που  
φιλοξενεί, κάτι που πριν από δύο χρόνια αναγνώρισε και η UNESCO εντάσσοντας το σύμπλεγμα νησιών Σοκότρα, ανοιχτά των 
ακτών της Υεμένης, στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Newsletter Δεκεμβρίου Αρχιπελάγους

Στο Newsletter Δεκεμβρίου, θα βρείτε πληροφορίες για τις σημαντικότερες δράσεις του Αρχιπελάγους που έλαβαν χώρα το 
τελευταίο διάστημα, καθώς και για όλη την τρέχουσα επικαιρότητα

Ο σεισμός της Baja αυξάνει την συσσώρευση   ενέργειας στο Λος Άντζελες  

Ο σεισμός με μέγεθος 7,2R  που ταρακούνησε την περιοχή της ερήμου Baja, του Μεξικού στις 4 Απρίλη 2010 φαίνεται 
εμφανίζεται να μεταφέρει την πίεση επάνω στα ρήγματα της νότιας Καλιφόρνιας, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός «Big One" στο 
Λος Αντζελες, είπαν οι επιστήμονες σε συνάντηση της American Γεωφυσικής Ένωσης στο Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια.

Γεωλόγοι αναπτύσσουν βελτιωμένο σεισμικό μοντέλο για την παρακολούθηση των πυρηνικών 
εκρήξεων στη Μέση Ανατολή 

Γεωλόγοι  από  το  Πανεπιστήμιο  του  Ρόουντ  Αϊλαντ  και  το  Πανεπιστήμιο  του  Princeton,  σε  συνεργασία  με  το  Lawrence 
Livermore  National  Laboratory,  έχουν  κάνει  ένα  σημαντικό  βήμα  προς  την  κατεύθυνση  βοηθώντας  την  κυβέρνηση  των  
Ηνωμένων Πολιτειών  στην  παρακολούθηση πυρηνικών εκρήξεων μέσω της βελτίωσης ενός τρισδιάστατου μοντέλου που 
αναπτύχθηκε  αρχικά στο  Πανεπιστήμιο  του  Χάρβαρντ.  Οι  βελτιώσεις  που  έγιναν  κάνουν   το  μοντέλο  πιο  ακριβή  στην  
ανίχνευση  της  θέσης,  την  πηγή  και  το  βάθος  της  σεισμικής  δραστηριότητας.  Τα  αποτελέσματα  της  έρευνάς  τους 
παρουσιάστηκαν σε μια συνεδρίαση της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης στο Σαν Φρανσίσκο.

Πρώτη μέτρηση του εσωτερικού μαγνητισμού της Γης

Για πρώτη φορά, ένας επιστήμονας μέτρησε την ένταση του μαγνητικού πεδίου μέσα στον πυρήνα της Γης, περίπου 2.896 
χιλιόμετρα κάτω από το έδαφος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  το μαγνητικό πεδίο του πυρήνα της Γης είναι περίπου 50 
φορές ισχυρότερο από ό, τι στην επιφάνεια του πλανήτη και τα νέα στοιχεία  που προέκυψαν μπορεί να βοηθήσουν τους 
επιστήμονες να περιορίσουν τις πιθανές πηγές θερμότητας που τροφοδοτούν τις μυστηριώδεις  διαδικασίες στο εσωτερικό 
του πλανήτη.

Η Σελήνη όπως δεν την έχετε ξαναδεί

Ειδικά  διαμορφωμένος  χάρτης  από  τον  Νότιο  Πόλο  της  Σελήνης.  Δείτε  τον  κρατήρα  Σάκλετον  (19  διάμετρος  χλμ.)  που  
βρίσκεται στο κέντρο

Δύτες και περιβαλλοντολόγοι οι προστάτες της χώρας του Νέµο     

Ο Νέµο και οι φίλοι του απέκτησαν ένα καινούργιο σπίτι για να ζήσουν ήσυχα τα επόµενα πολλά χρόνια! Είναι ένας από τους  
τελευταίους  παράδεισους  στη Γη,  µια τεράστια έκταση που απλώνεται  σε 29.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα στη θαλάσσια  
περιοχή των νήσων Ράγια Αµπάτ, κοντά στη Νέα Γουινέα, στην Ινδονησία.

Χάλυβας: Από την αρχή μέχρι το τέλος

Η τρομερή ηλιακή καταιγίδα της 1ης Αυγούστου,2010

Ήταν μια ημέρα κατά την οποία συνέβησαν όλα στον Ήλιο,  και που ελπίζαμε  να γίνουν κάποτε.  Όλα συνέβησαν για να  
συνδεθούν, γεγονός που κατέστησε την ημέρα ειδική: πολλαπλές εξάρσεις, εκρήξεις , αλληλεπιδράσεις σε ολόκληρο τον Ήλιο, 
και ισχυρές θερμικές διακυμάνσεις.  Οι αστρονόμοι γνώριζαν ότι είχαν δει κάτι μεγάλο. Ήταν τόσο μεγάλο, που μπορεί να  
ανατρέψει όλες τις παλιές ιδέες σχετικά με την ηλιακή δραστηριότητα. 
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http://www.youtube.com/watch?v=3cJhpGGrZfY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=9l7JqonyoKA&feature=related
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4609453
http://lroc.sese.asu.edu/news/uploads/per.88.gamma.png
http://www.ouramazingplanet.com/scientists-measure-magnetic-field-earths-core-0870/
http://www.geologytimes.com/research/Geologist_develops_improved_seismic_model_for_monitoring_nuclear_explosions_in_Middle_East.asp?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+geologytimes+(Geology+News+And+Research)&utm_content=Google+R
http://www.geologytimes.com/research/Geologist_develops_improved_seismic_model_for_monitoring_nuclear_explosions_in_Middle_East.asp?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+geologytimes+(Geology+News+And+Research)&utm_content=Google+R
http://blogs.nature.com/news/thegreatbeyond/2010/12/baja_earthquake_puts_strain_on.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+news%2Frss%2Fthe_great_beyond+(The+Great+Beyond+-+Blog+Posts)&utm_content=Google+Reader
http://www.archipelago.gr/LinkClick.aspx?fileticket=JDCeq49pXvA%3D&tabid=296
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1911922
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/12/how-landslides-get-slippery.html?ref=hp


19/12/2010

Πυθαγόρειο Θεώρημα: 1000 χρόνια πριν τον Πυθαγόρα;

Γραφείς στη Μεσοποταμία χρησιμοποιούσαν μια μέθοδο παρόμοια με το Πυθαγόρειο θεώρημα για τον υπολογισμό των αγροτικών εκτάσεων περίπου 1000 χρόνια πριν από τον Πυθαγόρα

Πως ανοίγει ένας ωκεανός

Ένα διαδραστικό εργαλείο μάθησης: Μεσο-ωκεάνιες ράχες, η δραστηριότητα στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών

Ηλιακή δύναμη μετά από το σεισμό της Αϊτής

Το  National  Geographic  έχει  ένα  άρθρο  σχετικά  με  τη  χρήση  της  ηλιακής  δύναμης  στην  Αϊτή  μετά  από  το  σεισμό  του 
Ιανουαρίου του 2010. Αφού η ηλιακή ενέργεια δεν εξαρτάται από τα δίκτυα κοινής ωφελείας είχε την δυνατότητα να παρέχει 
φωτισμό νύχτας σε μια χώρα όπου (πριν από το σεισμό) μόνο 12.5% του πληθυσμού της Αϊτής ηλεκτροδοτείται.

Τι συμφωνήθηκε στο Κανκούν

Παρά τους φόβους για το αντίθετο, οι σχεδόν 200 χώρες που συνεδρίασαν στο Κανκούν του Μεξικού έδωσαν νέα ώθηση στις 
προσπάθειες για να σωθεί ο πλανήτης.

H   πανύψηλη κορυφογραμμή του Ιαπετού προκαλεί συζητήσεις   

Η κορυφογραμμή ύψους 20 χιλιόμετρα που περιβάλλει τον ισημερινό του Ιαπετού, φεγγάρι του Κρόνου είναι τόσο παράξενη 
και θεαματική. Ανακαλύφθηκε το 2004 ενώ δεν υπάρχει κάποια εξήγηση που να αιτιολογεί την ύπαρξή της . Είναι ένας γρίφος 
και μέχρι τώρα έχουν κατατεθεί διάφορες υποθέσεις

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της Σκοτίας

Στη  Σκωτία,  το  τοπίο  είναι  εκπληκτικό  και  είναι  από  μόνο  του  ένας  βασικός  πόρος-  είτε  για  τουρισμό,   γεωργία  ή  τη  
βιομηχανία. Δείτε πως , ένα μεγάλο μέρος της έχει διαμορφωθεί από εμάς.

Εκθεση του USGS για την αποκατάσταση εγκαταλειμμένων ορυχείων

Προστασία και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος κοντά σε εγκαταλειμμένες εκτάσεις ορυχείων 

T  ο μακροβιότερο διαστημικό σκάφος που λειτουργεί στον Άρη  

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας από 0-10 μέτρα στο Λονδίνο

18/12/2010

Η ημέρα που οι καταρράκτες του Νιαγάρα στέγνωσαν

Τον Ιούνιο του 1969, στις ΗΠΑ οι μηχανικοί έκαναν εκτροπή της ροής του ποταμού Νιαγάρα μακριά από την αμερικανική 
πλευρά για αρκετούς μήνες. Πέρασαν 41 χρόνια από τότε , και μία σειρά από φωτογραφίες του Νιαγάρα έρχονται στο φως.

36 φυσικά θαύματα της Νέας Ζηλανδίας

Υπόγεια, η οικολογική πόλη του μέλλοντος!

Τα σχέδια για τη δημιουργία μίας υπόγειας πόλης, ικανής να φιλοξενήσει 100.000 κατοίκους, παρουσίασε πρόσφατα ρωσικός 
κατασκευαστικός όμιλος, αξιοποιώντας το εγκαταλελειμμένο ορυχείο διαμαντιών «Mir» στη Σιβηρία.

Το 2010 σε φωτογραφίες – μέρος 3
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http://www.boston.com/bigpicture/2010/12/2010_in_photos_part_3_of_3.html
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=13816&subid=2&pubid=85221149
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http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=39198521
http://www.usgs.gov/themes/factsheet/095-99/aml.pdf
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http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4609450
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/03/100331-solar-light-haiti/
http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=1771
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/meast/12/17/old.babylonian.math/index.html?hpt=C2


Ανακάλυψη - σταθµός για   Homo     sapiens   και   Neanderthal  

Σε  µια  παγωµένη  στέπα  της  Μογγολίας,  το  2006,  οι  αρχαιολόγοι  έρχονται  αντιµέτωποι  µε  µια  χρυσή ανακάλυψη:  ένα  
ανθρώπινο κρανίο που µοιάζει αρχαϊκό, χρονολογείται όµως πριν από 22.000 χρόνια, στην Ανώτερη Παλαιολιθική Εποχή.Η 
νέα  ανακάλυψη  υποχρεώνει  τους  επιστήµονες  να  επανεξετάσουν  τη  φυσική  ποικιλοµορφία  των  πρώιµων  σύγχρονων 
ανθρώπων και την πολιτιστική επανάσταση που τους συνοδεύει.

Στη σκιά του ηφαιστείου Merapi, γίνεται μια ταχεία ανάπτυξη του τουρισμού

Τα γήπεδα του γκολφ μπορεί να καλύπτονται από ηφαιστειακή τέφρα, αλλά οι τουρίστες συρρέουν στην Ινδονησία για να 
δούν κατεστραμμένα χωριά κοντά στο ηφαίστειο Mount Merapi. Η Ινδονησία είναι γνωστή για τις όμορφες παραλίες της -  
αλλά και για την εκρηκτική της ιστορία . Τουρίστες με περιέργεια για τα επακόλουθα των σεισμών, των τσουνάμι και των 
ηφαιστειακών εκρήξεων συνωστίζονται στην κεντρική Ιάβα- στην πόλη της Yogyakarta.

Οι μηχανικοί της Virginia Tech εξετάζουν να ενισχύσουν τις οικοδομές με νέες μεθόδους για να 
αντιμετωπίσουν τους σεισμούς

 Η επόμενη γενιά των κριτηρίων σχεδιασμού για τα κτίρια που βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές όπου οι σεισμοί είναι  
συχνοί, , είναι υπό εξέλιξη στο Virginia Tech .Η ανάπτυξη νέων δομικών συστημάτων θα συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή 
λειτουργία κατά τη διάρκεια σεισμών. 

17/12/2010

Οι επιστήμονες προσπαθούν να συνδέσουν    τους  μυστηριώδεις  αργούς σεισμούς με τον   
επερχόμενο μεγάλο ,τον «Big One» 

Νέες συσκευές χρησιμοποιούν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον για να μάθουν περισσότερα σχετικά με την 
επεισοδιακές δονήσεις που συμβαίνουν στο βορειοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ  και να καθορίσουν εάν συνδέονται κατά κάποιο 
τρόπο με μεγαλύτερους σεισμούς στην περιοχή.

Το 2010 σε φωτογραφίες – μέρος 2

Πώς οι μικροοργανισμοί τρυπούν τους ασβεστόλιθους;

Γεω-μικροβιολόγοι  από  το κρατικό  πανεπιστήμιο  της  Αριζόνα έχουν  λύσει  ένα μακροχρόνιο  αίνιγμα για  το  πώς μερικοί 
φωτοσυνθετικοί μικροοργανισμοί όπως τα κυανοβακτήρια, εισχωρούν σε ασβεστόλιθο , κόκκους άμμου , κελύφη μυδιών,  
κοραλλιογενείς σκελετούς και άλλα υποστρώματα που αποτελούνται από ανθρακικό υλικό. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της  
έρευνας, καθηγητή Ferran Garcia-Pichel, η απάντηση στο μυστήριο το οποίο βρίσκεται "στην καρδιά της διαβρωτικής δύναμης 
παγκοσμίων διαστάσεων» είναι το ασβέστιο που δουλεύει, με τρόπο ανάλογο με αυτόν που χρησιμοποιούμε στη δύναμη των  
μυών μας.

Γκράφιτι στην   E  ποχή του Σιδήρου  

Η αποκρυπτογράφηση των βραχογραφιών στα ορεινά των Φιλίππων Καβάλας είναι αντικείμενο της έρευνας . H πανάρχαια 
ιστορία που είναι χαραγμένη στους βράχους της Mακεδονίας αναδύεται στην επιφάνεια του επιστημονικού ενδιαφέροντος 
και περιμένει εκείνους που θα έχουν την υπομονή να ξεκλειδώσουν τα μυστικά της. Ψηλά σε έναν λόφο στην περιοχή των  
Φιλίππων της Kαβάλας, μια σειρά βραχογραφίες αποτυπώνουν τη ζωή και το πνεύμα των ανθρώπων της Eποχής του Xαλκού 
και του Σιδήρου. Για δεκαετίες οι ντόπιοι ήξεραν τη θέση ως «Γραμμένες Πέτρες», καθώς το νήμα της σχετικής γνώσης είχε  
χαθεί στην αχλύ του χρόνου.

Φωτογραφία από τον κρατήρα Σάντα Μαρία του Άρη

Το Rover της NASA εξερεύνησε τον κρατήρα Σάντα Μαρία του Άρη. Πρόκειται για έναν μικρό κρατήρα με διάμετρο περίπου 90 
μέτρων. 

Το πάζλ της Ανταρκτικής με το λιώσιμο του πάγου λύθηκε

Οι ερευνητές έχουν βρει επιτέλους μια απάντηση σε μια ερώτηση που έχει συζητηθεί εδώ και χρόνια: Πρόσφατα στοιχεία και 
πληροφορίες μέσω δορυφόρου έχουν δείξει ό, τι η γρήγορη απώλειας πάγου στη Δυτική Ανταρκτική οφείλεται  στον άνεμο 
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http://www.ouramazingplanet.com/puzzle-of-antarctic-ice-melt-solved-0858/
http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1823.html
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http://asunews.asu.edu/20101130_boringmystery
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http://www.ouramazingplanet.com/scientists-try-to-tie-mysteriously-slow-earthquakes-to-the-big-one-0855/
http://www.ouramazingplanet.com/scientists-try-to-tie-mysteriously-slow-earthquakes-to-the-big-one-0855/
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-12/vt-aet121610.php
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-12/vt-aet121610.php
http://www.ouramazingplanet.com/merapi-disaster-tourism-volcanic-eruptions-101216-0864/
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4609456


όσο  και  τα  υπόγεια   κανάλια  που  είναι  σκαλισμένα  κάτω  από  τον  πάγο  και  που  επιτρέπουν  στα  θερμότερα  νερά  να 
εισχωρήσουν.

Πως πόλεις όπως το Αμπού Ντάμπι προετοιμάζονται για το μέλλον

Πηδώντας από το Ulvetanna Peak της Ανταρκτικής

Σε μία από τις υψηλότερες κορυφές των βουνών της Ανταρκτικής, στην Ulvetanna Peak περίπου 3.000 μέτρα πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας ο Ρώσος Valery Rozov αναρριχήθηκε και στη συνέχεια πήδηξε μακριά.

Παρακολούθηση κατανάλωσης νερού από το Διάστημα

Επιστήμονες  από  τον  Τομέα  Υδατικών  Πόρων  του  Πανεπιστήμιου  του  Αϊντάχο  έχουν  αναπτύξει  μια  μέθοδο  για  τη 
χαρτογράφηση των υδάτων με την χρήση θερμικών δεδομένων από το πρόγραμμα Landsat 

16/12/2010

Βίντεο-  O     Richard     Dawkins   χρησιμοποιεί το πιάνο για να εξηγήσει την απεραντοσύνη του γεωλογικού   
χρόνου.

Ο Άρης έχει υγρό νερό κοντά στην επιφάνεια

Δεξαμενές με υγρό νερό μπορεί ακόμη να υπάρχουν σήμερα μόλις λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Άρη, σύμφωνα με 
νέα έρευνα. Η διαπίστωση αυτή εκτιμά ότι οι άνθρωποι μπορεί μια μέρα να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το νερό του Άρη 

Η δομή και η τεκτονική θέση του ηφαίστειου Eyjafjallajökull, της Νότιας Ισλανδίας

Ο Π. Einarsson είναι ένας επιστήμονας που εργάζεται στην περιοχή Eyjafjallajökull ο οποίος άμεσα συνέδεσε το ηφαίστειο  
Katla με το Eyjafjallajökull,  φθάνοντας στο σημείο να λέει  ότι Eyjafjallajökull  είναι σαφώς ένα «έναυσμα» για το Katla.  Ο 
μηχανισμός για την ενεργοποίηση Katla είναι ασαφής ενώ αιτιολόγησε και το λιώσιμο του 1999 στο Katla και προέβλεψε ότι  
το  Katla "εδώ και καιρό" είναι έτοιμο για μια έκρηξη.

Για μια χούφτα σκόνη

Ιαπωνικό μη επανδρωμένο σκάφος έφερε στη Γη σκόνη αστεροειδούς, που θα βοηθήσει στην κατανόηση των απαρχών του 
ηλιακού μας συστήματος

Το 2010 σε φωτογραφίες –μέρος 1

Οι νύκτες κάνουν τους καύσωνες των πόλεων φονικούς

Η ακραία ημερήσια θερμοκρασία ενός καύσωνα μιας πόλης μπορεί να είναι δύσκολο να την αγνοήσει κανείς, όμως  σύμφωνα 
με  τους  επιστήμονες,  οι  νύχτες  είναι  αυτές  που σκοτώνουν.  Η τραγωδία του Παρισιού το  2003  -   με  το  θάνατο  5.000  
ευάλωτων ατόμων στις πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου - έδωσε μια σειρά νέων μελετών για το θέμα του θανάτου των,  
ενώ  ερευνητές   παρουσίασαν  τα  ευρήματά  τους  αυτή  την  εβδομάδα  κατά  την  ετήσια  συνεδρίαση  της  Αμερικανικής  
Γεωφυσικής Ένωσης στο Σαν Φρανσίσκο.

Καθημερινές φωτογραφίες γεωλογίας

Χαμένος πολιτισμός κάτω από τον Περσικό Κόλπο;

Μια εύφορη ξηρά που τώρα βρίσκεται βυθισμένη κάτω από την περιοχή του Περσικού Κόλπου μπορεί να είναι η κατοικία 
μερικών από των πρώτων ανθρώπινων πληθυσμών που παρουσιάστηκαν έξω από την Αφρική, σύμφωνα με άρθρο που  
δημοσιεύθηκε στην Current Anthropology

Malaspina 2010, η μεγαλύτερη εκστρατεία για την παγκόσμια αλλαγή, ανοίγει πανιά

11

http://www.physorg.com/news/2010-12-malaspina-biggest-global.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101208151609.htm?sms_ss=twitter&at_xt=4d0168fc47741f99,1
http://www.flickr.com/photos/tags/geology/
http://news.discovery.com/earth/nighttime-makes-urban-heat-waves-deady.html
http://www.boston.com/bigpicture/2010/12/2010_in_photos_part_1_of_3.html
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=232525
http://www.agu.org/cgi-bin/SFgate/SFgate?&listenv=table&multiple=1&range=1&directget=1&application=fm10&database=%2Fdata%2Fepubs%2Fwais%2Findexes%2Ffm10%2Ffm10&maxhits=200&=
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/12/101214-mars-liquid-water-life-bacteria-human-mission-science-space/
http://www.wimp.com/pianotime
http://www.wimp.com/pianotime
http://www.youtube.com/watch?v=Go45F1QviZA&feature=player_embedded
http://www.ouramazingplanet.com/daredevil-base-jump-antarctic-mountain-101213-0845/
http://cnn.com/video/?/video/world/2010/12/14/fc.abudhabi.cnn


 400 ερευνητές από όλο τον κόσμο λαμβάνουν μέρος στη μελέτη, η οποία θα συγκεντρώνει 70.000 δείγματα αέρα, νερού και 
πλαγκτόν.  Στη διάρκεια μιας περιόδου επτά μηνών η ωκεανογραφική έρευνα στις περιοχές  Hesperides και Sarmiento de  
Gamboa θα ταξιδέψει πάνω από 30 χιλιάδες ναυτικά μίλια.

15/12/2010

Ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να έχει προκαλέσει την μεγαλύτερη εξαφάνιση που έγινε ποτέ 
στην Γη

Η μεγαλύτερη εξαφάνιση στην ιστορία της ζωής μπορεί να έχει προκληθεί εν μέρει από την μείωση των αερίων του όζοντος  
από μια τεράστια ηφαιστειακή  έκρηξη,  σύμφωνα με νέα έρευνα.  Οι γεωλόγοι έχουν βρει εκπληκτικά υψηλές ποσότητες  
στοιχείων φθορίου και του χλωρίου στις λάβες της Σιβηρίας που χρονολογούνται από 250 εκατομμύρια χρόνια - όταν περίπου  
90 % των θαλάσσιων ειδών και το 70 % των χερσαίων ειδών εξαφανίστηκαν. Ο Benjamin Black, μεταπτυχιακός φοιτητής στο 
MIT,  και  οι συνάδελφοί  του που περιγράφουν τη θεωρία τους στις 13 Δεκεμβρίου σε μια παρουσίαση της Αμερικανικής  
Γεωφυσικής Ένωσης.

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Γεωθερμία   οργανώνει το ΙΕΝΕ στη Θεσσαλονίκη στις 24 - 25   
Φεβρουαρίου 2011

Η Μεγάλη Ηλιακή Καταιγίδα του 1859

Μεταξύ 28 Αύγουστου-6 Σεπτέμβριου του 1859, οι άνθρωποι γνώρισαν μια από τις πιο θεαματικές ηλιακές καταιγίδες κατά τα  
τελευταία 450 χρόνια. Το συγκεκριμένο γεγονός από τα ιστορικά δεδομένα έχει οδηγήσει τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια  
να το χαρακτηρίσουν ως μία Υπερκαταιγίδα.

Lidar  : Φωτογραφίες με σάρωση  

Η  σάρωση  με  τεχνικές  λέιζερ  έχει  ραγδαία  εξάπλωση  στις  γεωλογικές  έρευνες  και  στη  χαρτογράφηση.  Οι  γεωλόγοι 
χρησιμοποιούν τη νέα αυτή μέθοδο στην εργαλειοθήκη τους, δεδομένου ότι δίνει με ακρίβεια ύψη και τη θέση, ανεξάρτητα  
από τις συνθήκες φωτισμού, της βλάστησης σε σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο των αεροφωτογραφιών .

Το ηλιακό σύστημα είναι λίγο παλαιότερο από ό,τι νομίζαμε

Το ηλιακό σύστημα είναι έως και δύο εκατομμύρια χρόνια παλαιότερο από ό,τι εθεωρείτο μέχρι σήμερα, σύμφωνα με δύο  
ερευνητές. Το έργο τους βασίζεται στη χρονολόγηση ενός μετεωρίτη που βρέθηκε κρυμμένο μέσα στην έρημο Σαχάρα, και 
προσφέρει ενδείξεις για τη γέννηση του ηλιακού συστήματος, δίνοντας βάρος στη θεωρία ότι μια κοντινή έκρηξη σουπερνόβα  
προκάλεσε τη δημιουργία του

Πιο δύσκολη μάχη είναι να πείσεις τους κατοίκους  για τον κίνδυνο του ηφαιστείου Merapi

Η  απειλή  από  τουλάχιστον  100  ηφαίστεια  που  βρίσκονται  διάσπαρτα  στην  Ινδονησία  είναι  αδύνατο  να  προβλεφθεί  με 
ακρίβεια.  Αλλά  αυτό  δεν  είναι  το  σκληρότερο  μέρος  της  δουλειάς,  λέει  ο  Surono,  ο  επικεφαλής  της  υπηρεσίας  
παρακολούθησης της χώρας. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να πείσει τους πολίτες για την ηφαιστειακή επικινδυνότητα. 

Υποθαλάσσιο μεθάνιο θα μπορούσε να συμβάλλει στην αύξηση της οξύτητας των ωκεανών

 Ένας  ερευνητής  από το North Carolina  State  University  βρήκε  ότι  το  μεθάνιο  από τις  "ψυχρές  πηγές»  -  υποθαλάσσιες  
περιοχές όπου τα ρευστά βράζουν μέσω των ιζημάτων στο κατώτατο σημείο του ωκεανού - θα μπορούσε να συμβάλει στους  
ωκεανούς με την αύξηση της οξύτητας και επηρεάζοντας ήδη ευαίσθητα οικοσυστήματα υποθαλάσσια.

Βίντεο- Δικέφαλη χελώνα βρέθηκε στην Τουρκία

Οι επισκέπτες σε ένα πάρκο στην Τουρκία είδαν ένα πολύ σπάνιο θέαμα 

Ένα παράδειγμα προτεινόμενης γεωμηχανικής τεχνικής
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http://www.youtube.com/watch?v=lder1XlB5Lg&feature=related
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/8200300/Two-headed-turtle-found-in-Turkey.html
http://www.physorg.com/news/2010-12-undersea-methane-contributor-ocean-acidity.html
http://thestar.com.my/lifestyle/story.asp?file=/2010/11/30/lifefocus/7494348&sec=lifefocus
http://www.physics4u.gr/blog/?p=2845
http://www.flickr.com/photos/65726513@N00/sets/72157622857163259/
http://sunearthday.gsfc.nasa.gov/2010/TTT/70.php
http://www.iene.gr/page.asp?pid=981&lng=1
http://www.iene.gr/page.asp?pid=981&lng=1
http://www.wired.com/wiredscience/category/earth-science/
http://www.wired.com/wiredscience/category/earth-science/


Για να περιοριστούν οι επιπτώσεις και ο αντίκτυπος της αλλαγής του κλίματος λόγω των αυξανόμενων επιπέδων των αερίων 
του θερμοκηπίου προτάθηκε η παραγωγή στρατοσφαιρικού θείου- αεροζόλ, από τον Paul Crutzen.

14/12/2010

Webcams   των ηφαιστείων της Νέας Ζηλανδίας  

O   Νιλ Αρµστρονγκ εξηγεί γιατί δεν εξερεύνησε µεγαλύτερη περιοχή της Σελήνης   

Και ξαφνικά ο απόµακρος και σιωπηλός Νιλ Αρµστρογκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι, αποφάσισε να µιλήσει. 
Και να εξηγήσει γιατί αρκέστηκε µόνο σε εκείνο το «µικρό βήµα για τον άνθρωπο» και δεν έκανε πολύ περισσότερα πάνω στο  
γκρίζο έδαφος του φεγγαριού

50 χρόνια μετά, την συνθήκη της Ανταρκτικής 

Την 1 Δεκέμβρη 1959, μετά από περισσότερο από ένα χρόνο από μυστικές διαπραγματεύσεις, 12 χώρες υπέγραψαν  μία  
σύμβαση για  το 10% της επιφάνειας της Γης - την ήπειρο της Ανταρκτικής.

Ηφαιστειακές αστραπές από την έκρηξη του Eyjafjallajökull

Φυτοπλαγκτόν στα Νησιά Τσάταμ, της Νέας Ζηλανδίας

Η  NASA με το Παρατηρητήριο της Γης, στις αρχές του Δεκεμβρίου κατέγραψε  μια τεράστια άνθιση φυτοπλαγκτού γύρω από 
τη  Νέα  Ζηλανδία  στα  Νησιά  Τσάταμ.  Οι  ανθίσεις  υποστηρίζουν  ένα  πολύ  μεγάλο  μέρος  του  πληθυσμού  ψαριών  και  
προκάλεσε μια δεξαμενή άνθρακα.

Οι επιστήμονες διερευνούν την έξαρση των επιθέσεων καρχαριών στο Sharm el-Sheikh

Ποιος θα σώσει τον γαλαζοπτέρυγο τόνο;

Περιβαλλοντική έρευνα ωθεί στη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία του ψαριού, που κοντεύει να εξαφανιστεί 
από Μεσόγειο και Ατλαντικό

13/12/2010

Βίντεο -Ο μεγαλοπρεπής πλανήτης

Γη, νερό, φωτιά, πάγος. Τα στοιχεία αυτά είναι τα βασικά συστατικά που συνθέτουν τον πλανήτη Γη. Θαυμάστε το εκπληκτικό 
θέαμα του πλανήτη μας από την προοπτική του χώρου. Credit: JPL

Οι άνδρες είναι δύσπιστοι απέναντι στα «πράσινα» προϊόντα

Οι άνδρες και τα άτομα άνω των 55 ετών είναι πολύ λιγότερο πιθανό να αγοράσουν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.  
Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας πρόσφατης έρευνας που διαπιστώνει ότι οι άνδρες πιστεύουν ότι αγοράζοντας τα πράσινα 
προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο δεν κάνουν καμία διαφορά.

Έκκληση για απελευθέρωση ερευνητή

Ο Αντλέν Ισέρ,  33χρονος γαλλοαλγερινός  φυσικός,  μεταδιδακτορικός  ερευνητής  στο ελβετικό  Ομοσπονδιακό Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο στη Λοζάνη (EPFL) και συνεργάτης στον Μέγα Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) του CERN, κρατείται σε γαλλική φυλακή  
για πάνω από έναν χρόνο, ύποπτος για τρομοκρατία

Υπεράκτια αιολική ενέργεια στο Τέξας και η περίεργη υπόθεση της Μασαχουσέτης

Οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει την αιολική ενέργεια από παλιά με τους μύλους για το άλεσμα, με έναν τρόπο που θα  
μπορούσατε  να  πείτε  ότι  είναι  το «πρωτότυπο»  της  βιομηχανικής  ενέργειας.  Όμως,  μόλις  πρόσφατα  φτιάξαμε  ισχυρές 
τουρμπίνες  για να μετατρέψουμε την αιολική ηλεκτρική ενέργεια.  Όσον αφορά τη ρύπανση, οι  εκπομπές  διοξειδίου του  
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http://www.earthmagazine.org/earth/article/3e1-7da-c-7
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=232523
http://www.livescience.com/environment/men-skeptical-green-products-101210.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+livescience%2Fenvironment+(LiveScience.com+Environment)&utm_content=Google+Reader
http://climate.nasa.gov/ClimateReel/video/Majestic_Planet_640x360.cfm
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=232522
http://cnn.com/video/?/video/world/2010/12/07/dossantos.red.sea.shark.cnn
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=47621&src=nha
http://www.ouramazingplanet.com/volcanic-ash-cloud-monitoring-101210-0838/
http://www.ouramazingplanet.com/50-years-later-antarctic-treaty-still-holds-0794/
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4608838
http://www.geonet.org.nz/volcano/


άνθρακα, η εξάντληση των πόρων και η ενεργειακή ασφάλεια, κάνουν τα αιολικά πάρκα να είναι μία όλο και πιο ελκυστική 
εναλλακτική λύση στην αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση.

Καθημερινές φωτογραφίες γεωλογίας

Αεροφωτογραφία από την κατολίσθηση της Κολομβίας 

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτή τη κατολίσθηση που σημειώθηκε την Κυριακή στην Κολομβία. 

Σε πραγματικό χρόνο 3-D τεχνολογία εικόνας

12/12/2010

Τότε και Τώρα: Φωτογραφίες από την αλλαγή τοπίων         

Λαμβάνοντας φωτογραφίες από τα ίδια σημεία για να μελετήσουμε τις αλλαγές στο τοπίο από τα τέλη του 19ου αιώνα, 
μπορούμε να τεκμηριώσουμε  την υποχώρηση των ευρωπαϊκών παγετώνων.

Βίντεο- Ο πλανήτης με το νερό

Ο ωκεανός είναι υπεύθυνος για το ήπιο κλίμα της Γης και κάνει τη ζωή στη Γη να είναι για όλα τα πλάσματα. Καθώς η 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών, το νερό των ωκεανών διαστέλλεται προκαλώντας άνοδο της θαλάσσιας 
στάθμης που μπορεί έχει καταστροφικές επιπτώσεις για τις πεδινές παράκτιες περιοχές. Credit: JPL

Αναζητώντας την αρχή των πάντων

Ενας πρώτος απολογισμός για τη λειτουργία του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων του CERN και οι προοπτικές που ανοίγονται 
για την επιστήμη από τη διεξαγωγή των κολοσσιαίων πειραμάτων. Καθώς το 2010 διανύει ήδη τις τελευταίες του εβδομάδες, 
ο απολογισμός του είναι οδυνηρός, και η αβεβαιότητα κυριαρχεί σε ανθρώπους και λαούς.

Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το πλαγκτόν

Εδώ είναι μια από τις καλύτερες συλλογές που θα βρείτε  

Το μεγαλύτερο οικοσύστημα στον κόσμο

Το Great Barrier Reef, η μεγαλύτερη δομή που ζουν οργανισμοί στον κόσμο. Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος είναι 
προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή και ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς . Πρόκειται για ένα σύστημα με 
περίπου 3.000 επιμέρους υφάλους και 900 κοραλλιογενή νησιά, που χωρίζονται από στενά περάσματα, ακριβώς κάτω από 
την επιφάνεια της θάλασσας κοραλλιών.

Πώς λειτουργεί το   LOLA  

Αυτό είναι ένα σύντομο βίντεο που αποτυπώνει πώς το LOLA κάνει τις σεληνιακές μετρήσεις. Στέλνει ακτίνες λέιζερ στη 
σεληνιακή επιφάνεια, και υπολογίζει την απόσταση και την υψομετρική θέση μετρώντας πόσο καιρό παίρνει αυτές να 
επιστρέψουν.

Πως οι βιολόγοι σώζουν βάτραχους στον Παναμά

Μηχανικοί δοκιμάζουν νέο λογισμικό για την αποστολή στον Άρη 

11/12/2010

Καθημερινές Φωτογραφίες Γεωλογίας
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http://www.flickr.com/photos/tags/geology/show/
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=32080561
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http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=230288
http://climate.nasa.gov/ClimateReel/video/Earth_Water_Planet_640x360.cfm
http://www.wired.com/wiredscience/2010/12/usgs-repeat-photography/
http://www.youtube.com/watch?v=83WwqWiqCmc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Llat1eDyY04&feature=player_embedded
http://www.flickr.com/photos/tags/geology/


Κανκούν: Συμφωνία για την κλιματική αλλαγή

Η συμφωνία, προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου πράσινου ταμείου που θα ενισχύσει τις φτωχές χώρες, μέτρα προστασίας  
των τροπικών δασών, τρόπους προώθησης τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και πρωτοβουλίες ώστε οι αναπτυσσόμενες χώρες 
να προσαρμοστούν στα δεδομένα που έχει φέρει η κλιματική αλλαγή.

Μεταϋλικά: τα κάνουν αόρατα!

Δημιούργησαν χωρο-χρονικό μανδύα ικανό να «εξαφανίζει» υλικά αντικείμενα. Ο,τι μέχρι χθες ήταν ανέφικτο, η σημερινή 
τεχνολογία αιχμής το καθιστά εφικτό. Μολονότι υπερβολικά αισιόδοξη, η παραπάνω πρόταση φαίνεται πως επιβεβαιώνεται 
από κάποιες πρόσφατες ανακοινώσεις σχετικά με την κατασκευή ενός «μαγικού» μανδύα, ο οποίος επιδρώντας πάνω στο  
χωροχρόνο έχει την ικανότητα να καθιστά κυριολεκτικά αόρατα τα αντικείμενα που περιβάλλει.

Το τέλος των κοραλλιογενών υφάλων;

Ο Jen Βερόν, ειδικός στους κοραλλιογενείς ύφαλους, θεωρεί ότι  «Αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε, οι κοραλλιογενείς  
ύφαλοι της Γης θα καταστραφούν ολοκληρωτικά εντός της διάρκειας της ζωής μας. "

Πρόγραμμα θα ελέγξει τη δραστηριότητα δόνησης κάτω από το νότιο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα

Το εργαστήριο Σεισμολογίας Berkeley θα εγκαταστήσει στις αρχές του επόμενου χρόνου ανιχνευτές σεισμών στο νότιο ρήγμα 
του Αγίου Ανδρέα κοντά στην πόλη της Cholame για να μελετήσει μυστηριώδεις κινήσεις που ανακάλυψαν κάτω από την  
περιοχή. Δονήσεις είναι εξαιρετικά εξασθενημένες και την περιοδικές και συμβαίνουν 20-40 χιλιόμετρα κάτω από τη γη - πολύ 
κάτω από τη ζώνη όπου οι σεισμοί συμβαίνουν - και φαίνεται να σχετίζονται με την ολίσθηση πετρωμάτων στα βάθη της γης.

Ταξίδια στην... τρύπα του όζοντος

Επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής προκαλούν οι ιδιωτικές διαστημικές πτήσεις και ισοδυναμεί με τη συνολική ζημιά απ' όλα 
τα είδη των πτήσεων. Τα ευρήματα, όπως δείχνει μια μελέτη στην επιθεώρηση «Geophysical Research Letters», δείχνουν ότι 
οι εκπομπές από 1.000 ιδιωτικές εκτοξεύσεις ετησίως θα παραμένουν στην στρατόσφαιρα, πιθανώς μεταβάλλοντας την 
κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και τη διανομή του όζοντος.

Το εμπόριο πέτρας απειλεί τις γέφυρες του Νεπάλ 

Η ανεξέλεγκτη και άναρχη συλλογή ογκόλιθων, πετρών και άμμου από τα ποτάμια του Νεπάλ έχουν θέσει πολλές  από τις 
σημαντικές γέφυρες της χώρας σε κίνδυνο, λένε οι ειδικοί. Λένε ότι έχουν αυξήσει επίσης τον κίνδυνο πλημμυρών και άλλων 
απειλών.

H   έλλειψη ηλίου είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που όμως κανείς δεν νοιάζεται  

Τα παγκόσμια αποθεματικά του ηλίου μειώνονται  γρήγορα .Το ήλιο εξαντλείται και κανείς δεν ανησυχεί όμως  θα έπρεπε να 
μας προβληματίζει. Η απώλεια ενός φυσικού, μη ανανεώσιμου πόρου είναι  κάτι περισσότερο από μια απώλεια  για τα 
μπαλόνια. Το ήλιο χρησιμοποιείται σαν να υπάρχει μια ατελείωτη προσφορά!

Ο καρχαρίας αναπτύσσει µεγάλες ταχύτητες λόγω... δοντιών

Τα «δόντια» που καλύπτουν ολόκληρο το σώµα του καρχαρία είναι αυτά που του χαρίζουν τη ζηλευτή του ταχύτητα. Οι  
καρχαρίες καλύπτονται από εύκαµπτες φολίδες, σχεδόν αόρατες στο ανθρώπινο µάτι, που αποτελούνται από το ίδιο υλικό µε  
τα δόντια τους.

Ένα πανέμορφο βίντεο του CNN News με το βόρειο Σέλας στη Νορβηγία

Το λαμπερό καλαμάρι Bobtail

Το  καλαμάρι Bobtail είναι νυκτόβιο ζώο που έχει μια μοναδική ικανότητα να κρύβεται στο σκοτάδι. Έχει μια αμοιβαία 
επωφελή σχέση  με το βακτηρίδιο  fischeri Vibrio που εκπέμπει φως στο νερό. Αυτό παράγει μια λάμψη γύρω από το 
καλαμάρι που εξαλείφει την "σκιά", η οποία θα μπορούσε να αποκαλύψει την θέση των καλαμαριών στα αρπακτικά.

10/12/2010
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Ένα από τα πρώτα 3  D   ντοκιμαντέρ στον κόσμο, στο σπήλαιο   Chauvet  

Ντοκιμαντέρ προσφέρει μια σπάνια ματιά μέσα στο σπήλαιο Chauvet στη Γαλλία, το οποίο περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής 
32.000 ετών.

O     Ijen   κρατήρας τη νύχτα  

Ο φωτογράφος Olivier Grunewald μας παρουσιάζει υπέροχες φωτογραφίες από το ορυχείο θείου στον κρατήρα του 
ηφαιστείου Ijen Kawah στην Ανατολική Ιάβα, Ινδονησία

Ένα γιγάντιο σώμα έξω από το ηλιακό μας σύστημα μας «βομβαρδίζει» με κομήτες

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανακάλυψη έκαναν αστροφυσικοί του Πανεπιστημίου της Λουιζιάνα. Ανακάλυψαν τον «ένοχο» 
που στέλνει στο ηλιακό μας σύστημα πολλούς από τους κομήτες που κυκλοφορούν στη διαστημική μας γειτονιά

Συγκρούσεις για τα ορυκτά στο Κονγκό

Οι βουνοπλαγιές του Ανατολικού Κονγκό είναι πλούσιες σε  στοιχεία που δεν έχουν ακούσει ποτέ οι περισσότεροι άνθρωποι 
ωστόσο αυτά είναι μέσα στα περισσότερα από τα κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές 
που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Το ταντάλιο μέταλλο έχει υψηλό σημείο τήξης και μια εξαιρετική ικανότητα να φέρει την 
ηλεκτρική ενέργεια, βοηθώντας τις συσκευές να συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις και μικρό μέγεθος. Ωστόσο, έχει επίσης 
κατηγορηθεί ότι συμβάλλει στον εν εξελίξει πόλεμο στο Κονγκό. Ένοπλες ομάδες εμπλέκονται στη σύγκρουση για τον έλεγχο 
των ορυχείων  για μέταλλα, όπως ταντάλιο, κασσίτερο, το βολφράμιο και χρυσό .

Τεράστιες οι ζημιές από ακρίδες και πλημμύρες

Το χειρότερο είναι πως αυτά που γλίτωσαν από τις πλημμύρες απειλούνται από τις ...ακρίδες. Τουλάχιστον δυο χιλιάδες 
άνθρωποι υποχρεώθηκαν χθες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Κουϊνσλάνδης, 
που έχουν πλημμυρίσει.

Η Κύπρος εξαντλεί το πόσιμο νερό της και μετατρέπεται σε έρημο.

9/12/2010

Βρέθηκε εξωπλανήτης πλούσιος σε διαμάντια

Σε ένα τέτοιο βραχώδη πλανήτη η άμμος θα μπορούσε να είναι σπάνια και τα διαμάντια θα είναι . Μια ΗΠΑ-βρετανική ομάδα 
αστρονόμων ανακάλυψε τον πρώτο πλανήτη  με εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα. Οι ερευνητές 
λένε ανακάλυψή τους υποστηρίζει την ιδέα πως μπορεί να υπάρχουν βραχώδεις πλανήτες πλούσιοι σε άνθρακα, των οποίων 
οι εκτάσεις αποτελούνται από διαμάντια ή γραφίτη. Η μελέτη παρουσιάστηκε στο περιοδικό Nature εγείρει νέα ερωτήματα 
για το πώς οι πλανήτες σχηματίζονται.

Τα Ιμαλάια... λιώνουν, κινδυνεύουν ζωές

Ειδικοί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) προειδοποιούν ότι η «εξαφάνιση» των πάγων οδηγεί σε πλημμύρες που 
καταστρέφουν τις κατοικίες αλλά και τις σοδιές των αγροτών.

Η ζωή ευδοκιμεί σε πορώδη πετρώματα βαθιά κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα

 Οι ερευνητές έχουν βρει αδιάσειστα στοιχεία για μία εκτεταμένη βιολογική κοινότητα που ζει μέσα σε πορώδη πετρώματα 
βαθιά κάτω από τον πυθμένα. Τα μικρόβια σε αυτό το κρυφό κόσμο φαίνεται να είναι μια σημαντική πηγή διαλυμένου 
οργανικού υλικού στα βαθιά νερά των ωκεανών. Πρόκειται για ένα εύρημα που θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά τις ιδέες 
σχετικά με τον κύκλο του άνθρακα στον ωκεανό.

Βίντεο-Η δεισιδαιμονία και η πρόσφατη έκρηξη του φονικού ηφαιστείου Merapi

Η μεγάλη κατολίσθηση στην περιοχή La Gabriela, Bello στην Κολομβία

Δραματικές σκηνές από παράκτιες κατολισθήσεις στον Καναδά
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Η υπόθεση του κρατήρα στην Ουάσινγκτον: Μύθος ή πραγματικότητα;

Μήπως τα θεμέλια του κέντρου της πόλης Ουάσινγκτον βρίσκονται πάνω σε έναν κρατήρα, δευτερεύοντα ή πρωτογενή, που 
διαμορφώθηκε από βαλλιστικό νέφος ή από τα σπασμένα κομμάτια ενός αντικειμένου που δημιουργήθηκε στο Chesapeake 
Bay από μία πρόσκρουση αστεροειδούς 35 εκατομμύρια χρόνια πριν;

"Θησαυρός" 20 δισ. ευρώ στη Β. Ελλάδα 

Η ορθολογική εκμετάλλευση αυτού του φυσικού πλούτου μπορεί να αναζωογονήσει περιοχές υποβαθμισμένες, αλλά 
πλούσιες σε κοιτάσματα χρυσού και άλλων μετάλλων, όπως η Θράκη και η Βόρεια Χαλκιδική, αλλά και να συμβάλλει 
συνολικά στην προσπάθεια για επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης.

Διύλιση πετρελαίου: Μια πιο προσεκτική ματιά

Ταξίδια στην... τρύπα του όζοντος

Επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής προκαλούν οι ιδιωτικές διαστημικές πτήσεις και ισοδυναμεί με τη συνολική ζημιά απ' όλα 
τα είδη των πτήσεων. Τα ευρήματα, όπως δείχνει μια μελέτη στην επιθεώρηση «Geophysical Research Letters», δείχνουν ότι 
οι εκπομπές από 1.000 ιδιωτικές εκτοξεύσεις ετησίως θα παραμένουν στην στρατόσφαιρα, πιθανώς μεταβάλλοντας την 
κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και τη διανομή του όζοντος.

Χρήση κόκας πριν από 8.000 χρόνια

 Οι Περουβιανοί μασούσαν φύλλα κόκας ακόμη και πριν από 8.000 χρόνια

Δεν είμαστε μόνοι;

Κοιτάξτε τι γίνεται στο   Barkley     Canyon   στον Βόρειο Ειρηνικό ωκεανό  

Σε αυτό το  video (μεγέθυνσης 2000%),  ανιχνεύουμε κυδώνια που τρέφονται  με βακτήρια πλούσια σε λάσπη στο  Barkley 
Canyon, 871m κάτω από την επιφάνεια. 

7/12/2010

Πυρκαγιά στο Ισραήλ

Βίντεο-Χιονοστιβάδα στο Εδιμβούργο της Σκωτίας

Ξεκίνησε στον Πρίνο η πρώτη γεώτρηση πετρελαίου

Το επενδυτικό πρόγραμμα «Πρίνος 5.000» που παρουσίασαν σχετικά οι εταιρείες «Ενεργειακή Αιγαίου» και «Καβάλα Οϊλ» 
περιλαμβάνει τέσσερις εσωτερικές γεωτρήσεις στο κοίτασμα του Πρίνου με σκοπό την αύξηση της παραγωγής στα 5.000 
βαρέλια ημερησίως, αλλά και τη διάτρηση της δεύτερης γεώτρησης στο κοίτασμα του «Εψιλον».

Το νέο μεγαλύτερο ηφαίστειο στο Ηλιακό Σύστημα; 

Η άνοδος Tharsis του Άρη, και όχι τα βουνά του Ολύμπου στον κόκκινο πλανήτη θα πρέπει να κατέχουν τον τίτλο, του 
μεγαλύτερου ηφαίστειου στο Ηλιακό Σύστημα μία νέα μελέτη προτείνει.

Επίσκεψη στο Άσπρο Νησί, της Νέας Ζηλανδίας

Το White Island είναι ένα στρωματοηφαίστειο που βρίσκεται  περίπου 30 μίλια μακριά του βόρειου τμήματος, της Νέας 
Ζηλανδίας. Μία δημοσιογράφος του Πίτσμπουργκ υποβάλλει έκθεση σχετικά με την επίσκεψή της στο νησί με μια ομάδα 
τουριστών. Το νησί είναι ακατοίκητο. Ένα ορυχείο θείου καθιέρωσε στο νησί αλλά το ορυχείο εγκαταλείφθηκε το 1914 όταν 
σκότωσε ένα  lahar-κατολίσθηση όλους τους εργαζομένους.
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Παγοσεισμοί προμηνύουν κάποιες χιονοστιβάδες

Έρευνα που έγινε στην Ελβετική κορυφή Weisshorn αποκαλύπτει ότι οι δονήσεις σε έναν παγετώνα, που ονομάζονται 
icequakes ή παγοσεισμοί μπορεί να ειδοποιούν τους επιστήμονες σε μια επικείμενη χιονοστιβάδα περίπου δύο εβδομάδες 
πριν από ένα γεγονός.

6/12/2010

Οι καλύτερες εικόνες από το National Geographic News του 2010

«Τώρα ξέρουμε πού και πώς να ψάξουμε για εξωγήινες μορφές ζωής»

 Ενα βακτήριο που αλλάζει τον ρου της... βιολογίας. Ένας οργανισμός που ανατρέπει όλα όσα ξέραμε για την εξωγήινη ζωή. 
Μπορεί το παράξενο πλάσμα που ανακάλυψε η NASA στη γεμάτη τοξικά λίμνη Μόνο της Καλιφόρνια να μην είναι εξωγήινο, 
θεωρείται όμως ένα πραγματικό... τέρας της λίμνης, χάρη στο οποίο οι ορίζοντες της επιστήμης για αναζήτηση ζωής σε 
άλλους πλανήτες διευρύνονται

Απαντήσεις: Γνωρίστε τα βασικά στις συνομιλίες για το κλίμα στο Κανκούν

Η επιστήμη της κλιματικής αλλαγής είναι πολύπλοκη και συχνά αβέβαιη. Έτσι είναι και  η πολιτική γύρω από αυτή. Από τη  
Δευτέρα (29η Νοεμβρίου),  διαπραγματευτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Κανκούν, Μεξικό, για δύο εβδομάδες 
για να παζαρεύσουν  τα μέτρα για τον περιορισμό και την προσαρμογή στις αλλαγές που συνδέονται με την υπερθέρμανση 
του πλανήτη. Αυτά μπορεί να είναι δραματικά. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιτροπή, η ξηρασία, η αλλαγή του κλίματος,  
η επιταχυνόμενη εξαφάνιση, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και πολλές άλλες προοπτικές θα μπορούσαν να είναι στον  
ορίζοντα, αν κάτι δεν γίνει για να περιορίσει τις αυξανόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Δείτε το ηφαίστειο Τουνγκουράουα σε   webcam  

Τα πιο παράξενα μέρη όπου βρέθηκε η ζωή στη Γη

Η Γη είναι το μόνο μέρος στον κόσμο που γνωρίζουμε ότι κατοικεί η ζωή. Αποδεικνύεται ότι η ζωή μπορεί να βρεθεί σχεδόν  
παντού  στη  Γη,  εξελίσσεται  με  διαφορετικούς  τρόπους  για  να  επιβιώσει  -  συμπεριλαμβανομένης  μιας  πρόσφατης 
ανακάλυψης του αρσενικού-τρώει βακτήρια - ακόμη και στις πιο παράξενες, φαινομενικά αφιλόξενες περιοχές του πλανήτη .

Το γραφένιο στην... Ελλάδα

Το υλικό που «πιστώθηκε» το βραβείο Νομπέλ Φυσικής 2010 αποτελεί αντικείμενο έρευνας και στο Πανεπιστήμιο των 
Πατρών. Οι ερευνητές του αναλύουν τις «μαγικές» του ιδιότητες και τις εντυπωσιακές εφαρμογές του

Κατολισθήσεις και πλημμύρες στην Κολομβία και τη Βενεζουέλα

Οι έντονες βροχοπτώσεις την περασμένη εβδομάδα προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις κατά μήκος της Καραϊβικής 
ακτής, της Βενεζουέλας και της Κολομβίας, ενώ 160 άτομα έχουν σκοτωθεί πάνω.

5/12/2010

Δείτε το ηφαίστειο Τουνγκουράουα σε   webcam  

Βίντεο- γκαλερί με εκθέματα της επιστήμης του κλίματος

Περιλαμβάνει έκθεση με των 700 χρονών πυρήνα πάγου της Ανταρκτικής και ελπίζει να ενημερώσει το κοινό για την επιστήμη 
του κλίματος, τα όριά της και την ιστορία της.

Μικρο-ρήγματα  σε ιζηματογενή πετρώματα

Δείτε μια μεγάλη φωτογραφία σε ιζηματογενές πέτρωμα από την λεκάνη Karoo της Νότιας Αφρικής που έχει μερικά και πολύ 
έντονα μικρο-ρήγματα
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Κλιματική αλλαγή: ένα εκατομμύριο θανάτους το χρόνο μέχρι το 2030 – προβλέπει νέα μελέτη

Μέχρι  το  2030,  η  κλιματική  αλλαγή  θα  προκαλέσει  έμμεσα  σχεδόν  ένα  εκατομμύριο  θανάτους  το  χρόνο  και  157  
δισεκατομμύρια δολάρια σε ζημιές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στις συνομιλίες του ΟΗΕ στο Κανκούν .

Πετρέλαιο-φυσικό αέριο: Ποιες περιοχές είναι χρυσωρυχείο

Η χώρα οφείλει να διαμορφώσει μία συγκροτημένη πολιτική αναζήτησης και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων 
στις ελληνικές θάλασσες. Mία τέτοια πολιτική οφείλει να περιέχει  τις αναγκαίες προκα-ταρτικές δράσεις οριοθέτησης των 
θαλάσσιων αποκλειστικών οικονομικών ζωνών

300 δωρεάν εκδόσεις βιβλίων γεωλογίας από την Αριζόνα

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης της Αριζόνα έχει τώρα πάνω από 300 δημοσιεύσεις, online για  δωρεάν κατέβασμα. Τι  
φανταστική υπηρεσία! Πολλά ιδρύματα εξακολουθούν να χρεώνουν για τις εκθέσεις τους με αυτό τον τρόπο μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε αυτά πολύ λίγοι άνθρωποι - όταν θα μπορούσαν να τα διανείμουν δωρεάν .Ας ελπίσουμε κάτι τέτοιο να 
γίνει κάποια μέρα και στην χώρα μας.

Κυνηγώντας τον θησαυρό των Ναζί

Σύγχρονοι Ιντιάνα Τζόουνς στη Γερµανία. Εξήντα πέντε χρόνια µετά την ολοκληρωτική ήττα και την πτώση του Γ’ Ράιχ,  το 
κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού καλά κρατεί.  Σε παγωµένες λίµνες,  λόφους και υπόγεια καταφύγια,  κυνηγοί αναζητούν  
χρόνια τώρα τη λεία των Ναζί, δίχως θεαµατικά αποτελέσµατα. Η ελπίδα όµως πεθαίνει πάντα τελευταία. Ποιος ξέρει; Ίσως  
κάποια µέρα γίνουν πλούσιοι.
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Πώς οι ηλικίες της Γης και του Σύμπαντος υπολογίζονται; Πόσο ακριβή είναι τα στοιχεία αυτά;

Υπάρχουν  ισχυρές  ενδείξεις  ότι  η  Γη  είναι  περίπου  4,5  δισεκατομμύρια  χρόνια  και  το  Σύμπαν  είναι  περίπου  14 
δισεκατομμυρίων ετών. Εδώ, θα δείτε τα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς αυτούς.

Mono Lake: Το σπίτι του βακτηρίου που τρέφεται με το αρσενικό 

Στην NASA ανακοίνωσαν χτες ότι έχουν ανακαλύψει τα βακτηρίδια που μπορούν να επιζήσουν με το αρσενικό. Τα βακτήρια 
βρέθηκαν στη λίμνη Mono της Καλιφόρνιας.

Τριπλάσιο από ό,τι είχε εκτιμηθεί το Σύμπαν

Ο Πίτερ βαν Ντόκουμ του Πανεπιστημίου Γέιλ και ο Τσάρλι Κόνροϊ του Χάρβαρντ χρησιμοποίησαν το τηλεσκόπιο Keck στη 
Χαβάη για να εξετάσουν οκτώ μακρινούς ελλειπτικούς γαλαξίες. Οι φασματικές παρατηρήσεις έδειξαν ότι οι γαλαξίες αυτού 
του είδους έχουν περισσότερους από το αναμενόμενο κόκκινους νάνους

Συνέπειες της οξύνισης των ωκεανών

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στο Πρόγραμμα Περιβάλλοντος δημοσίευσε την έκθεση  "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
οξύνισης των ωκεανών», η οποία αναφέρει ότι η παγκόσμια χημεία των ωκεανών αλλάζει με ταχείς ρυθμούς και απειλεί τις 
πηγές τροφίμων και τη βιοποικιλότητα.

H     NASA   εξετάζει τις νέες μορφές ζωής  

Η πραγματική ιστορία για τις νέες μορφές ζωής από το Science Magazine
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26 αλμυρές λίμνες του κόσμου

Οι τρεις μεγαλύτερες λίμνες άλατος στον κόσμο είναι η Κασπία Θάλασσα, η λίμνη Αράλη & και η Lake Balkhash.
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Από πού προήλθαν οι γήινοι ωκεανοί;

Οι αστρονόμοι από καιρό έχουν υποστηρίξει ότι οι παγωμένοι κομήτες και αστεροειδείς παρέδωσαν το νερό στην Γη κατά τη  
διάρκεια μιας εποχής του μεγάλου βομβαρδισμού που τελείωσε περίπου 3.9 δισεκατομμύρια έτη πριν. Αλλά μια νέα μελέτη  
προτείνει ότι η Γη παρείχε το νερό της, από την έκπλυση των πετρωμάτων που διαμόρφωσαν τον πλανήτη. Η μελέτη αυτή  
μπορεί να εξηγήσει γιατί η ζωή στη Γη εμφανίστηκε τόσο νωρίς.

Ο νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

Ένας νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, που στηρίζεται σε μία άλλη φιλοσοφία, έρχεται να αλλάξει την όψη της ελληνικής  
πόλης, όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα. Ο νέος ΓΟΚ πρόκειται να σηματοδοτήσει το τέλος της εποχής του μπετόν, καθώς,  
μεταξύ άλλων, γίνεται φιλικότερος στη χρήση νέων υλικών και περισσότερο ευέλικτων συστημάτων δόμησης

Νέες ροές λάβας από το Erta'Ale 

Το Erta'Ale της Αιθιοπίας άρχισε να εκδίδει νέες ροές λάβας κατά την τελευταία εβδομάδα. Φαίνεται ότι η λίμνη λάβας στον 
κρατήρα του ηφαιστείου είναι πολύ δραστήρια. Διαβάστε μια έκθεση από το Πανεπιστήμιο του Leeds στην περιοχή του Αφάρ 
που αναφέρει τις νέες ροές λάβας.

Είναι αλήθεια ότι οι επιστήμονες προβλέπουν ένα πραγματικά μεγάλο σεισμό που θα βυθίσει την 
δυτική Καλιφόρνια;

2/12/2010

Πολλοί παράκτιοι υγρότοποι πιθανόν θα εξαφανιστούν αυτόν τον αιώνα

Πολλοί παράκτιοι υγρότοποι σε όλο τον κόσμο - μεταξύ των οποίων αρκετοί στην ακτή του Ατλαντικού ,ΗΠΑ - μπορεί να είναι  
πιο ευαίσθητοι από ό, τι εθεωρείτο μέχρι σήμερα στην αλλαγή του κλίματος και στις προβλέψεις της ανόδου στάθμης της  
θάλασσας για τον 21ου αιώνα.

Βίντεο-Το χωριό Oymyakon στη Σιβηρία, είναι επίσημα το πιο κρύο κατοικημένο μέρος της Γης.

«Οι μικροοργανισμοί μας εκπέμπουν SOS»

 «Τα  θαλάσσια  οικοσυστήματα  δεν  προλαβαίνουν  να  προσαρμοστούν  στην  αύξηση  του  διοξειδίου  και  αρκετά  είδη  
κινδυνεύουν με εξαφάνιση»

Η διάβρωση ακτών στο Happisburgh, Αγγλίας

Το Happisburgh, βρίσκεται στην ακτή του Norfolk, και είναι ένα χωριό με πληθυσμό 1400 άτομα σε περίπου 600 σπίτια. Αν και  
τώρα είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό,  το Happisburgh βρισκόταν κάποτε σε κάποια απόσταση από τη θάλασσα. Ιστορικά 
αρχεία δείχνουν ότι πάνω από 250 τ.μ. γης χάθηκαν μεταξύ 1600 και 1850.

Ομίχλη στη λίμνη   Yellowstone  

To     Cassini   επισκέπτεται τον Εγκέλαδο  

1/12/2010

Ερευνητές αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο  μπορούν οι σεισμοί να προβλεφθούν

Ερευνητές από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ που έχουν εξετάσει τι συμβαίνει σε ένα «μοντέλο σεισμού» στο 
εργαστήριό τους, έχουν ανακαλύψει ότι οι βασικές παραδοχές σχετικά με την τριβή που έχουν γίνει δεκτές για εκατοντάδες  
χρόνια είναι απλά λάθος. Τα ευρήματά τους παρέχουν ένα νέο μέσο για να αναπαραγάγει το πώς αναπτύσσονται οι ρήξεις 
στη γη και ενδεχομένως, επιτρέποντας την πρόβλεψη των επερχόμενων ισχυρών σεισμών.
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Αργεντινή: Ισιγκουαλάστο, η κοιλάδα της Σελήνης

Υπάρχει μια απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία;

Η θερμοκρασία ουσιαστικά είναι ένα μέτρο για την κίνηση των μορίων και των ατόμων. Όσο πιο γρήγορα κινούνται,  και  
επομένως όσο περισσότερη κινητική ενέργεια διαθέτουν, τόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία.

Γεωμορφολογικό Συνέδριο 1 ως 4 Ιουνίου 2011 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι σύλλογοι Γεωμορφολόγων Ελλάδος, Ρουμανίας, Ιταλίας, Βελγίου και Γαλλίας προσκαλούν τον κάθε ενδιαφερόμενο στο 15ο 
Κοινό Γεωμορφολογικό Συνέδριο με τίτλο “Fluvial and coastal systems in tectonic active areas” που θα πραγματοποιηθεί στην 
Αθήνα, 1 – 4 Ιουνίου 2011.To συνέδριο θα αφορά σε δραστηριότητες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: Παλαιογεωγραφία & 
Παλαιοπεριβάλλον,  Φυσικές  καταστροφές,  Εφαρμοσμένη  γεωμορφολογία,  Γεωμορφολογική  χαρτογραφία  –  τεχνικές  και 
μέθοδοι, Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και παράκτια τοπία

Προειδοποίηση συναγερμού: Περισσότερα ηφαίστεια της Ινδονησίας γίνονται ενεργά

Η Ινδονησία καβαλικεύει  τον Ειρηνικό στο Δαχτυλίδι  της  Φωτιάς  .  Οι μικρές  εκρήξεις  τέφρας από το Mount  Bromo την  
Κυριακή  (28η  Νοεμβρίου),  προκάλεσαν   αναστάτωση  και  ένα  κοντινό  αεροδρόμιο  να  κλείσει,  καθώς  οι  επιστήμονες  
αναβάθμισαν το ηφαίστειο με το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, σύμφωνα με την ινδική εφημερίδα The Hindu. Στο ίδιο  
νησί, Java, οι πρόσφατες εκρήξεις του Mount Merapi σκότωσαν εκατοντάδες και οδήγησαν σε μαζικές να εκκενώσεις.

Εκρήξεις διαφορετικών ηφαιστείων 

30/11/2010

Ο σεισμός στο Canterbury της Ν.Ζηλανδίας και το επίπεδο του φυσικού αερίου στο ανθρακωρυχείο 
του Pike River  συνδέονται;

Μια πιθανή σχέση μεταξύ της αύξησης των επιπέδων του φυσικού αερίου στο ανθρακωρυχείο του ποταμού Pike River  και 
τον σεισμό Canterbury του Σεπτεμβρίου έχει προταθεί από ορισμένους επιστήμονες. Δεν υπάρχουν στοιχεία από μια τέτοια 
σχέση, ωστόσο σε συνέδριο αυτής της εβδομάδας στο Όκλαντ αυτή η ιδέα προβλήθηκε ως θέμα  και αξίζει να διερευνηθεί. Η  
πρόταση ήταν, αν οι σεισμοί μπορούν να επηρεάσουν τις θερμοκρασίες της άνοιξης, λόγω αλλαγών στη διαπερατότητα των  
πετρωμάτων, πιθανόν θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποδέσμευση ή την ροή του αερίου.

Πολύ ωραίες νέες φωτογραφίες από το ηφαίστειο   Bromo   της Ινδονησίας στο Spiegel  

Στο Αζερμπαϊτζάν το αρχαιότερο γνωστό αλατωρυχείο του κόσμου

Η οικονομική και συμβολική σημασία του αλατιού για τον αρχαίο και μεσαιωνικό κόσμο είναι τεράστια και πασίγνωστη. Το 
αλάτι συγκαταλέγεται στις πρώτες εμπορεύσιμες σπάνιες πρώτες ύλες (μαζί με τον οψιδιανό και το χαλκό), με αποτέλεσμα να  
θεωρείται ως έναυσμα για τις απαρχές εμπορίου μεγάλης εμβέλειας σε εποχές πριν την εφεύρεση της γραφής. Ταυτόχρονα, η  
περιβαλλοντική γνώση και η τεχνογνωσία και που χρειάζεται για την εξόρυξη του άλατος αποτελεί δείγμα προόδου, τεχνικής  
και  κοινωνικής  για  την  ομάδα  ανθρώπων  που  ασχολείται  με  τη  διαδικασία.  Έτσι,  αλατωρυχεία  μεγάλων  διαστάσεων  
προϋποθέτουν την ύπαρξη μιας οργανωμένης και εύπορης κοινωνίας γύρω από αυτά.

Η Εποχή των Παγετώνων επιστρέφει στη Σιβηρία

Ένα επαναστατικό πείραμα πραγματοποιούν Ρώσοι ερευνητές στην παγωμένη Σιβηρία: αναπαριστούν τις καιρικές συνθήκες  
που επικρατούσαν λίγο πριν από την Εποχή των Παγετώνων, εισάγοντας μάλιστα και άγρια ζώα στην περιοχή. Πιστεύουν ότι 
με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουν να ανασχέσουν τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Το επιχείρημά τους: ότι τα 
ζώα που ζούσαν στο κατώφλι της Εποχής των Παγετώνων βοήθησαν το παγωμένο έδαφος να... πρασινίσει και να μετατραπεί 
σε απέραντο γρασιδότοπο

Khoratosuchus jintasakuli: κροκόδειλος 100 εκ.χρόνων

Ερευνητές ανακάλυψαν το απολίθωμα ένα είδος κροκόδειλου στην Ταϊλάνδη που έζησε περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια  
πριν.Ο Khoratosuchus jintasakuli έζησε στη στεριά, θα μπορούσε να τρέξει γρήγορα, αλλά μάλλον έτρωγε ψάρια.
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Webcam  : νέες εκρήξεις από το ηφαίστειο του Ισημερινού, Tungurahua   

Χιλιάδες χρόνια πριν έφτασε στη Ελλάδα η «  terra     rossa  »   

 Το κοκκινόχωμα στην Ελλάδα και τη λοιπή Νότια Ευρώπη ήρθε από τη Σαχάρα πριν από χιλιάδες χρόνια. Η «ερυθρά γη»  
(terra rossa), κοινώς κοκκινόχωμα, που υπάρχει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ισπανία και η 
Ιταλία, έφτασε στα μέρη μας διασχίζοντας την Μεσόγειο με την μορφή αφρικανικής σκόνης που μετέφεραν οι νότιοι άνεμοι  
και με προέλευση τις περιοχές της Σαχάρας και του Σαχέλ, σύμφωνα με μια νέα χημική και ορυκτολογική έρευνα Ισπανών και  
Αμερικανών ερευνητών.

H   γιγαντιαία έκρηξη της   Toba  

H  έκρηξη  της  Toba 74.000 έτη στην Ινδονησία  σκούρυνε  τους  ουρανούς,  δρόσισε  τον  πλανήτη  για  μισή  δεκαετία,  και  
επαναπροσανατόλισε την πορεία της ανθρώπινης εξέλιξης. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονταν μέχρι σήμερα μερικοί επιστήμονες 
από τις μελέτες που είχαν κάνει. Αλλά ένα νέο μοντέλο δείχνει ότι τα αποτελέσματα της έκρηξης ήταν ηπιότερα για το κλίμα.

Αιτία πολέμου 15 μέταλλα

Επί της ουσίας, το Πεκίνο χρησιμοποιεί τον ορυκτό πλούτο του ως «διαπραγματευτικό χαρτί» στην παγκόσμια γεωπολιτική  
σκακιέρα  και  ωθεί,  εμμέσως  πλην σαφώς,  όποια  δυτική  βιομηχανία  επιθυμεί  να  έχει  πρόσβαση στις  σπάνιες  γαίες,  να 
μετακομίσει  (και να επενδύσει)  στην Κίνα.Είκοσι χρόνια μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου,  ένας άλλος,  αυτήν τη φορά 
«εμπορικός», πόλεμος έχει αρχίσει να «δρομολογείται» -υπό μορφήν ανταγωνιστικών εξαγωγικών στρατηγικών, εμπορικών 
περιορισμών και σκληρών μονοπωλίων- μεταξύ Δύσης (ΕΕ, ΗΠΑ) και Ανατολής (Κίνα). Στη μία πλευρά, σε ρόλο κατόχου του 
«θησαυρού», η Κίνα τα θέλει όλα δικά της. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, σε ρόλο διεκδικητή, οι ΗΠΑ και η ΕΕ επιζητούν μια  
«δικαιότερη» αναδιανομή της πίτας. Οσο για το μήλον της Εριδος, αυτό δεν είναι άλλο από τις επονομαζόμενες σπάνιες γαίες.  
Ο  λόγος  για  17  μέταλλα  τα  οποία  είναι  απαραίτητα  για  την  υλοποίηση  πλήθους  νέων  τεχνολογιών  (ανεμογεννητριών,  
υβριδικών  και  ηλεκτρικών  αυτοκινήτων,  λαμπτήρων,  καταλυτών,  μπαταριών,  οπτικών  ινών,  οθονών  plasma,  κινητών 
τηλεφώνων, φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.ά.). Σημειώνεται πως ο εν λόγω «θησαυρός» βρίσκεται επί του παρόντος σχεδόν  
εξ ολοκλήρου στα χέρια του Πεκίνου, το οποίο ευθύνεται για το 97% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών.

Ιριδισμοί σε σύννεφα πάνω από την Αθήνα, Ελλάδα

Γνωρίστε την ντομάτα

Στην Ευρώπη την έφεραν το 1544 από το Περού.Σε εκείνα τα μέρη την έλεγαν «τομάτλ»,θέλοντας να δηλώσουν «έναν καρπό  
που διογκώνεται».Η διαμόρφωση της λέξης τελικά σε tomato λέγεται ότι έγινε κατά αναλογία με το potato.

Τα μυστικά του δάσους

Κανείς δεν γνωρίζει γιατί οι τροπικοί παρουσιάζουν εκπληκτική βιοποικιλότητα. Μια διεθνής ομάδα βιολόγων εργάζεται εδώ  
και χρόνια εντατικά σε 40 δάση της Γης για την επίλυση του μυστηρίου

Ο πάγος της Ανταρκτικής λειώνει 

Το λιώσιμο του πάγου εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη μπορεί να ανυψώσει την θαλάσσια στάθμη κατά 70 μέτρα

28/11/2010

Ο αρχαιοπτέρυξ, ηλικίας 150 εκατ. ετών, ο πρόγονος των σύγχρονων πτηνών

Το 1861 βρέθηκε ένα περίεργο απολίθωµα στη Γερµανία που, όπως αποδείχθηκε, ανήκε στο πρώτο πτηνό στην ιστορία του 
πλανήτη: τον αρχαιοπτέρυγα. Η ανακάλυψή του είναι η µεγαλύτερη στιγµή στην ιστορία της ζωολογίας, σύµφωνα µε οµάδα 
ειδικών που επισήµανε τις 10 µεγαλύτερες ανακαλύψεις από τη µελέτη ζώων και φυτών και τις κατέγραψε για λογαριασµό  
του τηλεοπτικού µαγκαζίνου «BBC Wildlife».
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Γιατί η Νέα Μαδρίτη είναι η πιο σεισμικά ενεργή περιοχή στις κεντρικές ΗΠΑ;

Αποσάθρωση και διάβρωση

OneGeology 

27/11/2010

Ανακαλύφθηκε οξυγόνο σε δορυφόρο του Κρόνου 

Η Ρέα, με διάμετρο 1.500 χιλιόμετρα περίπου και σε απόσταση σχεδόν 1,5 δισ. χλμ. από τη Γη και 527.000 χλμ. από τον  
«μητρικό» πλανήτη της,  είναι  το δεύτερο μεγαλύτερο από τα συνολικά 62 φεγγάρια του Κρόνου. Το διαστημικό σκάφος 
«Κασίνι» της Αμερικανικής και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας ανίχνευσε οξυγόνο σε μικρή ποσότητα, στην αραιή  
ατμόσφαιρα του παγωμένου δορυφόρου Ρέα του Κρόνου. Είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται άμεσα οξυγόνο σε ένα άλλο  
ουράνιο σώμα.

Βίντεο-Πως δημιουργείται ένα απολίθωμα;

Ο ακριβότερος πολύτιμος λίθος:   Ροζ διαμάντι πωλήθηκε για 46 εκατομμύρια δολάρια  

Ένα 24.78 καρατιών «φανταχτερό έντονο ρόζ» διαμάντι  που ονομάστηκε «The Pink Graff» πωλήθηκε σε δημοπρασία στη 
Γενεύη για $46 εκατομμύρια. Αυτό είναι η υψηλότερη τιμή που καταβλήθηκε ποτέ για έναν πολύτιμο λίθο σε δημοπρασία.

Ηφαίστειο Αγ. Ελένης, Ουάσιγκτον -Πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά από τις 18 Μαΐου 1980 

Ακούστε τον ήχο του Ήλιου

3  D   ανακατασκευή του Παρθενώνα  

26/11/2010

Γεωμηχανική: Μπορεί να βοηθήσει τον πλανήτη μας;

Η εγκυκλοπαίδεια της ζωής

Η ζωή του παλαιοντολόγου

Ένα άρθρο στην Washington Post εξηγεί τι είναι ο παλαιοντολόγος από την πλευρά του Μάρκου Norell, παλαιοντολόγου στο 
Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Ουάσιγκτον

Μία διαγαλαξιακή σύγκρουση «γέννησε» την Ανδρομέδα

Ο κοντινός μας γαλαξίας δημιουργήθηκε όταν δύο μικρότεροι γαλαξίες συγκρούστηκαν.

Γιατί οι Αμμωνίτες έχουν σημάδια δαγκώματος στην ίδια θέση

Οι Αμμωνίτες είναι οργανισμοί που σήμερα πια δεν υπάρχουν. Στις υψηλότερες οροσειρές του πλανήτη μας σήμερα τους  
συναντάμε ως απολιθώματα. Μια νέα ερευνητική εργασία που δημοσιεύθηκε από το Βρετανικό Τμήμα Γεωλογικής Εταιρείας  
παρουσιάζει τον λόγο που πολλοί Αμμωνίτες στην Jurassic ακτή έχουν «σημάδια δαγκώματος» στην ίδια θέση. Οι ειδικοί λένε  
ότι αυτό οφείλεται στα καλαμάρια. 

25/11/2010

Σε κινούμενες εικόνες, ο σχηματισμός του άνθρακα
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Ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Anak Krakatau, Ινδονησία

Από το Παρατηρητήριο της Γης, της ΝΑΣΑ μπορείτε να δείτε στην εικόνα, τέφρα, ατμό και ηφαιστειακά αέρια να αυξάνονται 
στο Anak Krakatau. Το συγκεκριμένο ηφαίστειο θεωρείται υπεύθυνο για μια από τις μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές 
εκρήξεις στην ιστορία της Ινδονησίας.

Φωτογραφίες από το ηφαίστειο της Άγιας Ελένης

Εικόνες αποκαλύπτουν μεγάλη λίμνη που χάθηκε στην Αίγυπτο 

Η περιοχή Tushka της Αιγύπτου καλύπτεται από άμμο σήμερα, αλλά πάνω από εκατό χιλιάδες χρόνια πριν φιλοξενούσε μια 
λίμνη, τόσο μεγάλη όσο μια από τις Μεγάλες Λίμνες, λένε οι επιστήμονες. Εικόνες από ραντάρ που τραβήχτηκαν από το  
διαστημικό λεωφορείο επιβεβαιώνουν ότι  μια λίμνη υπήρχε μόλις μερικές εκατοντάδες  χιλιόμετρα δυτικά του Νείλου. Η 
λίμνη εμφανίστηκε για πρώτη φορά γύρω στα 250.000 χρόνια πριν, και χάθηκε περίπου 80.000 χρόνια πριν.

24/11/2010

Και άλλο ινδονησιακό ηφαίστειο απειλεί να ξεσπάσει 

Η Ινδονησία είναι σε επιφυλακή και πάλι για μια πιθανή ηφαιστειακή έκρηξη, αυτή τη φορά από το Όρος Bromo, που 
βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της ινδονησιακής νήσου Ιάβα, σύμφωνα με τις εκθέσεις των ειδικών

Σε εικόνες: θεμέλια ρευστών

Περισσότερες φωτογραφίες από τον καταστροφικό σεισμό της Άκουιλας

Γεωθερμία: το ΥΠΕΚΑ αναζητά επενδυτές

Οι ΗΠΑ βρήκαν τεράστιες ποσότητες ορυκτών στο Αφγανιστάν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλυψαν αναξιοποίητα ορυκτά αποθέματα στο Αφγανιστάν της τάξεως $1 τρισεκατομμυρίου 
δολαρίων, αρκετά για να αλλάξουν πλήρως την αφγανική οικονομία, σύμφωνα με ανώτερους αμερικανικούς κυβερνητικούς 
υπαλλήλους.

23/11/2010

Φωτογραφικό υλικό, η Γη ως Τέχνη

Τρεις τρόποι για να τελειώσει το μονοπώλιο σπάνιων γαιών της Κίνας

Οι σπάνιες  γαίες,  είναι  στοιχεία  ζωτικής  σημασίας  για την κατασκευή  διαφόρων ενεργειακών ηλεκτρικών συσκευών  και 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας,  και  βρίσκονται   στα  πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όλου του κόσμου.  Η Κίνα,  ο  κύριος 
παραγωγός παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας των εν λόγω μετάλλων, επέβαλε περιορισμούς στις αποστολές τους 
στην Ιαπωνία σε απάντηση στην τελευταία έξαρση στην εδαφική διαμάχη για τα Σενκάκου νησιά (που ονομάζονται Daioyu  
στην Κίνα).

Σε εικόνες: θηλαστικά που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους

Ανακαλύφθηκε κομήτης που περιβάλλεται από ένα νέφος «σωματιδίων» πάγου 

Η ανάλυση των στοιχείων που συνέλεξε το διαστημικό σκάφος Deep Impact της NASA που πλησίασε τον κομήτη Χάρτλεϊ, 
έδειξε ότι αυτός περιβάλλεται από ένα πελώριο σύννεφο από αφράτα παγωμένα σωματίδια, μερικά από τα οποία -προς  
μεγάλη έκπληξη των επιστημόνων που ποτέ πριν δεν είχαν δει κάτι τέτοιο- είναι πολύ μεγάλα, έχοντας μέγεθος από ένα  
μπαλάκι του γκολφ μέχρι μια μπάλα μπάσκετ. 

Πώς να προστατευθείτε από τον μολυσμένο αέρα στην πόλη σας;
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Θα αναθεωρηθούν οι νόμοι της εξάτμισης

 Μια τυχαία ανακάλυψη οδηγεί σε αναθεώρηση των νόμων της εξάτμισης που θεωρούνταν ισχυροί για περισσότερα από 130 
χρόνια.

Το τηλεσκόπιο Hubble συλλαμβάνει αρχαίους Γαλαξίες

Οι ελλειπτικοί γαλαξίες κάποτε θεωρούνταν γερασμένοι. Ωστόσο, οι νέες παρατηρήσεις με το Hubble Space Telescope της 
NASA βοηθούν να αποδείξουν ότι οι ελλειπτικοί γαλαξίες έχουν ακόμα αρκετό νεανικό σφρίγος, χάρη στις συναντήσεις με 
μικρότερους γαλαξίες.

   Οδηγός για να κατανοήσετε καλύτερα τους σεισμούς, από το   BBC  

Οι καταρράκτες του Νιαγάρα

Τα μέτωπα πάγου στην κρηπίδα του Λάρσεν, από το 2001 έως 2009

Αυτό το βίντεο δείχνει τη θέση των άκρων του πάγου και τους παγετώνες μέσα και γύρω από το Larsen B της Ανταρκτικής, 
κατά τη διάρκεια διαδοχικών ανοίξεων μεταξύ 2001 και 2009.

COVIS ένα νέο προηγμένο σύστημα σόναρ

Αυτό το εκπληκτικό σύστημα απεστάλη στο Endeavour Ridge μια υποθαλάσσια ράχη με πλούσια υδροθερμικά φρεάτια 

21/11/2010

Ο Γαλιλαίος και η πτώση των σωμάτων

Ο μεγάλος έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης είχε διατυπώσει θεωρίες για τα περισσότερα από τα φυσικά φαινόμενα που 
μπορούσαν να παρατηρηθούν στην αρχαιότητα. Ειδικότερα ο Αριστοτέλης δίδασκε ότι η Γη είναι το κέντρο του Σύμπαντος και 
ότι τα διάφορα σώματα κινούνται επειδή πέφτουν προς το κέντρο της. Είναι αξιοσημείωτο πως ο άνθρωπος που κατέρριψε, 
με ένα απλό πείραμα, τη θεωρία της κίνησης του Αριστοτέλη, ο Ιταλός Γαλιλαίος Γαλιλέι, ήταν ο ίδιος που με τη βοήθεια του  
τηλεσκοπίου απέδειξε ότι η Γη δεν είναι το κέντρο του Σύμπαντος

Οι επιστήμονες βρήκαν νέο ενεργό σεισμικό ρήγμα στα Βραχώδη Όρη

Οι επιστήμονες στο  Idaho State University έχουν χαρτογραφήσει ένα νέο, ενεργό σεισμικό ρήγμα στα Βραχώδη Όρη στην 
αμερικανική  πολιτεία  του  Idaho ικανό  να  δώσει  σεισμό  μεγέθους  7,5R.Ένας  υπάλληλος  από  το  πανεπιστήμιο  έχει 
προειδοποιήσει το ρήγμα θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Το 40-μιλίων ρήγμα τρέχει κοντά στη 
μικρή πόλη της  Stanley. Οι ερευνητές και οι επιστήμονες βρήκαν το ρήγμα χρησιμοποιώντας τεχνικές τηλεπισκόπησης που 
βασίζονται σε λέιζερ από εξοπλισμένα αεροσκάφη. Ανέλυσαν τότε πυρήνες ιζημάτων που λήφθηκαν από την λίμνη στο Idaho,  
τα οποία τους βοήθησαν να αποκαλύψουν στοιχεία για την ιστορία του ρήγματος στον φλοιό της Γης.

Ζώντας δίπλα σε ένα επικίνδυνο ηφαίστειο

 Ένα μοναδικό πείραμα στην ανθρώπινη ψυχολογία έχει αρχίσει στην περιοχή του ηφαιστείου Montserrat από το 1995. Για 
αιώνες οι διάφοροι άνθρωποι που έζησαν σε αυτό το «σμαραγδένιο νησί της Καραϊβικής" πήγαιναν στην επιχείρησή τους 
αγνοώντας την ιδέα ότι ζούσαν  πάνω και γύρω από ένα ηφαίστειο δολοφόνο. Όταν οι εκρήξεις επαναλαμβάνονταν από το 
ηφαίστειο  Soufriere Hills (SHV),  οι  κάτοικοι  ήταν  αρχικά  τρομοκρατημένοι,  στη  συνέχεια,  και  στη  συνέχεια  έκαναν  το 
αυτονόητο και μετακινήθηκαν μαζικά προς την πλησιέστερη έξοδο.

20/11/2010
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10 μέρη που πρέπει να επισκεφτείτε πριν εξαφανιστούν

Η πρώτη δεκάδα των χώρων που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από τον χάρτη κατά τις επόμενες δεκαετίες έχει δημοσιευθεί  
από,  Mother Nature,το site  των ειδήσεων σχετικά  με το περιβάλλον και  το την οικολογία γενικότερα.  Μεταξύ  αυτών  η 
Βενετία, οι υπέροχες παραλίες των Μαλδίβων, οι παγετώνες των Άλπεων και εκείνων της Γης του Πυρός.

Το   LNG   θα εκτοπίσει το πετρέλαιο ως κυρίαρχο καύσιμο στην ναυσιπλοΐα μέσα σε  40 χρόνια  

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα καταστεί η κυρίαρχη πηγή καυσίμων για όλα τα εμπορικά πλοία μέσα σε 40 χρόνια, καθώς  
οι περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχονται οι εφοπλιστές είναι μεγάλες. Τα επόμενα χρόνια η ανάγκη για καθαρότερα καύσιμα 
θα τους κάνει να στραφούν σε αυτό το προϊόν .

Διαγωνισμός φωτογραφίας του National Geographic 2010

Τελικά σε έκρηξη μεθανίου οφείλεται το ατύχημα στο ανθρακωρυχείο της Νέας Ζηλανδίας

Μια έκρηξη μεθανίου σε ορυχείο της Νέας Ζηλανδίας άνθρακα οδήγησε 27 ανθρακωρύχους να αγνοούνται. Οι ομάδες 
διάσωσης περιμένουν να δουν αν ο αερισμός μπορεί να βελτιωθεί για να καθαρίσουν το ορυχείο απο το μεθάνιο.

Είναι μία γωνιώδης ασυμφωνία στον Άρη ;

Γωνιώδης ασυμφωνία είναι ένας γεωλογικός όρος που χρησιμοποιείται στον πλανήτη μας  όταν διαχωρίζονται κεκλιμένα 
πετρώματα από άλλα νεότερα και λιγότερο παραμορφωμένα ιζήματα. 

Πώς ταξίδεψε στον Ινδικό Ωκεανό το τσουνάμι του Mentawai

Σεισμοί  και  ηφαιστειακές  εκρήξεις  γύρω  από  τον  Ινδικό  Ωκεανό  έχουν  προκαλέσει  ορισμένες  από  τις  φονικότερες  
καταστροφές  στον  κόσμο.  Το  βίντεο  αυτό  παρουσιάζει  προσομοίωση  του  NOAA  από  το  τσουνάμι  του  Mentawai  που 
ακολούθησε τον σεισμό 7,7R της 25/10/2010.

19/11/2010

Παράγοντες που επιδρούν στον σχηματισμό του εδάφους 

Το μητρικό υλικό, το κλίμα, οι ζώντες οργανισμοί, η τοπογραφία και ο χρόνος αλληλεπιδρούν στον  σχηματισμό του εδάφους.  

Δελτίο Τύπου: Απόπειρα φίμωσης του Αρχιπελάγους για την υπόθεση Λατζιμά Ρεθύμνου

Ατύχημα σε ορυχείο του Pike River,

To ατύχημα στη Νέα Ζηλανδία είναι ενδιαφέρον. Συνολικά 36 ανθρακωρύχοι αγνοούνται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε 
σε ορυχείο  στη δυτική  ακτή  της  νότιας  νήσου της  Νέας Ζηλανδίας.  Δύο  ανθρακωρύχοι  κατάφεραν  να βγουν σώοι  στην 
επιφάνεια ενώ δεν υπάρχει καμία επαφή με αυτούς που βρίσκονται στο βάθος του ορυχείου. Η σημερινή έκρηξη στο ορυχείο  
φαίνεται να έχει αφήσει 34 ανθρακωρύχους παγιδευμένους κατά το χρόνο σύνταξης του άρθρου. Όλα τα σύγχρονα ορυχεία 
έχουν πλήρως εκπαιδευμένες ομάδες διάσωσης που βρίσκονται εκεί την κατάλληλη στιγμή σε τέτοιες εκδηλώσεις. Αν θέλετε  
πληροφορίες σχετικά με το ορυχείο μπορείτε να διαβάσετε…

Νέες γεωτρήσεις για αύξηση παραγωγής πετρελαίου στην Καβάλα

Συμφωνία μίσθωσης γεωτρύπανου που θα χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της παραγωγής των κοιτασμάτων της περιοχής  
Καβάλας  -Πρίνου,  υπέγραψε  η  Energean Oil &  Gas (πρώην  Ενεργειακή  Αιγαίου)  που  εκμεταλλεύεται  τα  κοιτάσματα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή.

Υπάρχει κίνδυνος για μεγάλο σεισμό στον Παναμά και την διώρυγα του;

Η πρωτεύουσα του Παναμά και η διώρυγα του  θα μπορούσαν να είναι σε κίνδυνο για ένα μεγάλο σεισμό, σύμφωνα με νέα  
έρευνα. Οι γεωλόγοι έχουν ανακαλύψει ότι δύο ρήγματα, ένα από τα οποία κόβει ακριβώς κάτω τη διώρυγα του Παναμά,  
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είναι σε θέση να  δώσουν ισχυρές ρήξεις. Στο κανάλι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο επέκτασης, που αναμένεται να  
ολοκληρωθεί το 2014, εγκαίρως για την 100η επέτειο του. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, περισσότερο από το 73 % των 
φορτηγών πλοίων που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι πολύ μεγάλα για να περάσουν το στενό κανάλι.  Οι αρχές που είναι 
υπεύθυνες  με την επέκταση ανέθεσαν πρόσφατα μία έρευνα για να δούν τον σεισμικό κίνδυνο που διατρέχουν οι  νέες  
κατασκευές.  Ο Παναμάς βρίσκεται  σε ένα στενό ισθμό που κάθεται  σε δύο τεκτονικές  πλάκες  που συγκρούονται  –  της  
Κεντρικής Αμερικής και της Νότιας Αμερικής - και παρόλο που η χώρα έχει γνωρίσει σεισμούς στο παρελθόν, δύο ρήγματα 
λένε οι επιστήμονες ότι παρέμεναν στην αδράνεια για δεκαετίες ακόμη και αιώνες.

Αναμείνετε περισσότερες βροχές, ζέστη και τυφώνες, λένε οι επιστήμονες

Οι διψασμένες πολικές αρκούδες να συγκεντρώνονται κατά μήκος της τούνδρας, σε διπλάσιο αριθμό από ότι πριν και οι 
ισχυροί τυφώνες είναι από τα τελευταία σημάδια της αλλαγής του κλίματος, λένε οι επιστήμονες. Η Αρκτική είναι από πολλές 
απόψεις, προάγγελος του τι πρόκειται να έρθει στον πλανήτη μας. Στον Ατλαντικό τα τελευταία 10 χρόνια, έχουμε ζήσει τρεις 
φορές περισσότερους τυφώνες ,Κατηγορίας 5. Δεν υπάρχει τίποτα που να πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Συλλογή από φωτογραφίες από το ηφαίστειο   Merapi  

Εδώ είναι μια συλλογή από φωτογραφίες από την πρόσφατη έκρηξη του όρους Merapi στην Ινδονησία.

Ζωντανά απολιθώματα» στα βάθη των ωκεανών

  Αρχαία φύκια 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας εξέτασαν για πρώτη φορά ερευνητές του Πανεπιστημίου της 
Καλιφόρνια, οι οποίοι κάνουν λόγο για «ζωντανά απολιθώματα». Πιστεύουν ότι τα δύο άγνωστα έως σήμερα είδη φυκιών - τα 
οποία ανήκουν στα γένη Palmophyllum και Verdigellas διαχωρίστηκαν από τον «πρόγονό» των κοινών άλγεων ακόμη και πριν 
από ένα δισεκατομμύριο χρόνια! Εάν τα συμπεράσματά τους - που δημοσιεύονται στην Επιθεώρηση της Φυκολογίας - 
επαληθευτούν, θα πρόκειται ίσως για τα αρχαιότερα πράσινα φυτά που έχουν εντοπιστεί ποτέ.

Φωτιά κάτω από ένα καταρράκτη; φυσικού αερίου διαρροή;

Σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχει μία πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία από φλεγόμενο φυσικό αέριο που διαρρέει στον 
σχιστόλιθο που εμφανίζεται σε έναν καταρράκτη στην  δυτική Νέα Υόρκη.

Πάρτι Χημείας

Πολύ αστείο κλιπ που εξηγεί για τις σχέσεις των ευγενών αερίων και γιατί το κάλιο και το νερό οδηγούν σε 
εκρηκτικές αντιδράσεις

Το ηφαίστειο   Sakurajima   στην Ιαπωνία  ,   Μάιος 2010  

Χτίζοντας πόλεις που να αντέχουν στις φυσικές καταστροφές

Η  πρόκληση  τώρα  για  πόλεις  όπως  το  Πορτ-ο-Πρενς  της  Αιτής,  δεν  είναι  απλά  να  ξαναχτιστούν  ασφαλέστερες  και  το  
γρηγορότερο δυνατόν - αλλά να γίνουν  πιο ασφαλείς από εκείνες που ήταν πριν το σεισμό.

Το τσουνάμι του Mentawai-Ινδονησία,25/10/2010

18/11/2010

Μήνες γεωλογικής αναταραχής σηματοδότησαν την γέννηση του ηφαιστείου της Ισλανδίας

Οι ηφαιστειακές εκρήξεις αυτή την άνοιξη του ισλανδικού ηφαιστείου Eyjafjallajökull, μας προσέφεραν γνώσεις σχετικά με το 
πώς ξυπνάει ένα ηφαίστειο από τον λήθαργο αιώνων. Μια διεθνής ομάδα ερευνητών ανέλυσε τις γεωφυσικές αλλαγές που 
οδήγησαν σε εκρήξεις τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2010, οι οποίες δείχνουν ότι το μάγμα που έρεε κάτω από το ηφαίστειο  
μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη του. Αρκετούς μήνες πριν από τις εκρήξεις, το μάγμα κινείτο γύρω και κάτω από το έδαφος  
κάνοντας  θόρυβο  με  τη  μορφή  σεισμών.  Σύμφωνα  με  τους  μελετητές,  είμαστε  ακόμη  πολύ  μακριά  από  την  θέση  να  
προβλέψουμε εκρήξεις,  αλλά αν μπορούμε να απεικονίσουμε το μάγμα καθώς κινείται προς τα πάνω στο εσωτερικό του  
ηφαιστείου, τότε θα  μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις διεργασίες.

Έρχεται ένας αιώνας χωρίς πετρέλαιο!
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Στερεύει  σε  λίγα  χρόνια  ο  «μαύρος  χρυσός»  και  θα περάσουν  100  χρόνια-εφιάλτης  για  να  βρεθεί  αντικαταστάτης  του 
καυσίμου.Ο ανθρώπινος πολιτισμός έχει μάθει να κολυμπά στο πετρέλαιο, αλλά πιέζει πλέον ο χρόνος για να βρεθεί ένα  
καύσιμο που θα το αντικαταστήσει,  εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις ότι ο «μαύρος χρυσός» εξαντλείται με γοργούς  
ρυθμούς

Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα σεισμό;

Η ζωή στον Κόλπο 

Δείτε πώς έχουν αυτόχθονα είδη έχουν πληγεί από την πετρελαιοκηλίδα στις περιοχές του Κόλπου

Πως σχηματίζεται   μία σπηλιά;  

Χρειάζονται πάνω από χιλιάδες χρόνια, σε περιοχές με ασβεστολιθικά πετρώματα για να δημιουργήσουν  σπηλιές. Το υπόγειο 
νερό με τον χρόνο διαλύει ένα υπόγειο δίκτυο της περιοχής. Σε περίπτωση που ο υδροφόρος ορίζοντας έχει χαμηλώσει κατά 
την αλλαγή του κλίματος ή από την τεκτονική ανύψωση της περιοχής, οι αγωγοί υπόγειων νερών από τις σήραγγες, αφήνουν 
τα σπήλαια εκτεθειμένα στον αέρα.

Πείραμα σεισμολογίας στην νότια Καλιφόρνια

Πενήντα  σπουδαστές  απαιτούνται  για  να  βοηθήσουν  σε  ένα  μεγάλο  πείραμα  σεισμολογίας  στην  νότια  Καλιφόρνια  το  
Φεβρουάριο. Το σεισμικό πρόγραμμα θα τοποθετήσει σεισμογράφους γύρω από την περιοχή του Salton, για δύο εβδομάδες 
τον επόμενο Φεβρουάριο. Θα καταγράψουν τα κύματα μέσα από μια σειρά εκρήξεων. Οι εθελοντές θα πληρωθούν για τις  
υπηρεσίες τους, ενώ θα έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία εργαζόμενοι  σε ένα τέτοιο σημαντικό επιστημονικό πείραμα.  
Ενδιαφέρεστε; 

Πορτρέτα του μυαλού

Ο εγκέφαλος είναι ένα ατελείωτα συναρπαστικό θέμα για όσους έχουν ένα. Και είναι ένα οπτικό είδος, ενώ εμείς οι άνθρωποι  
έχουμε ιδιαίτερα ελκυστικές εικόνες από αυτό το ενδιαφέρον όργανο. Η συλλογή των εικόνων στο νέο βιβλίο - Πορτρέτα του 
μυαλού είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Πολλά από αυτά δεν τα έχει δει ποτέ το κοινό.

Μετανάστες στη Μεσόγειο οι λευκοί καρχαρίες

Ένας από τους πιο επιβλητικούς εκπροσώπους του θαλάσσιου βασιλείου, ο μεγάλος λευκός καρχαρίας, που υπάρχουν και στη 
Μεσόγειο,  αλλά ευτυχώς  σπάνια  εμφανίζονται,  έφτασαν  για  πρώτη  φορά σε  αυτήν  πριν  από  περίπου  450.000  χρόνια,  
προερχόμενοι από την Αυστραλία, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.

Το κινεζικό διαστημικό σκάφος Chang'e 2 μπαίνει σε σεληνιακή τροχιά

Πως μπορεί μία Supernova να δώσει μια μαύρη τρύπα; 

Αυτό το βίντεο μας  δείχνει πώς μια μαύρη τρύπα μπορεί  να δημιουργήθηκε. Η κατάρρευση ενός άστρου μεγάλης μάζας 
παρουσιάζεται, όταν έχει εξαντλήσει τα καύσιμα του, ακολουθούμενη από μια ισχυρή έκρηξη σουπερνόβα. 

17/11/2010

Εξερευνώντας  την άγρια Τζαμάικα 

Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι φαντάζονται την Τζαμάικα σκέφτονται τροπικές παραλίες με λευκή άμμο φύλλα φοίνικα και 
το χαλαρό τρόπο ζωής του νησιού της Καραϊβικής. Η Τζαμάικα ζει με αυτά τα υπέροχα κλισέ, αλλά μπορεί να σας μπερδέψει  
επίσης. Ταξιδεύοντας βαθιά στο εσωτερικό του ανατολικού  τμήματος του νησιού, οι παραλίες δίνουν τη θέση σε κυματιστούς  
λόφους γεμάτους με μικρά χωριά και αγροκτήματα. 

O  ρυχείο χαλκού «σκοτώνει» βουδιστικούς θησαυρούς στο Αφγανιστάν  

Ένα σημαντικό κομμάτι του βουδιστικού θησαυρού της πολύπαθης χώρας - το Αϊνάκ - κινδυνεύει, όχι από φονταμενταλιστές, 
αλλά από... Κινέζους εργολάβους που δημιουργούν το μεγαλύτερο ορυχείο χαλκού επιφανειακής εξόρυξης στον κόσμο.
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Οι πιο ακραίες μαύρες τρύπες του Σύμπαντος 

Οι μαύρες τρύπες, παρουσιάζονται όταν άστρα καταρρέουν σε μία σουπερνόβα. Θεωρούνται ως από τα πιο περίεργα 
αντικείμενα στο Σύμπαν. Αλλά ακόμη και μεταξύ αυτών, μερικές μαύρες τρύπες είναι πιο παράξενες από τις άλλες

Καταστροφικές ξηρασίες αναμένονται στο μέλλον για την πρωτεύουσα της Βολιβίας

Αν η θερμοκρασία αυξηθεί περισσότερο από 1,5 έως 2 βαθμούς Κελσίου (3 έως 5 βαθμούς Κελσίου), υψηλότερες από αυτές 

της σύγχρονης εποχής, οι περιοχές του Περού και τη Βολιβίας θα γίνει μία έρημος, σύμφωνα με νέα έρευνα .Η αλλαγή θα 

ήταν καταστροφική για την υδροδότηση και τη γεωργική παραγωγική ικανότητα των δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Λα Παζ, 
πρωτεύουσα της Βολιβίας, λένε οι επιστήμονες.

Η Κορέα προετοιμάζεται για πιθανή ηφαιστειακή έκρηξη στο Baekdu 

Το όρος Baekdu, είναι ένα ηφαίστειο στα σύνορα μεταξύ της Κίνας και Βόρειας Κορέας. Οι  αρμόδιοι  φορείς  της  περιοχής 
λαμβάνουν  υπόψη τους  την  πιθανότητα μιας  έκρηξης  στο  Baekdu  μετά από  τον  κώδωνα κινδύνου που  έχουν  κρούσει  
διάφοροι επιστήμονες .

Παράθυρο στον κόσμο

Ο αστροναύτης Scott Kelly, μηχανικός πτήσης, αναδεικνύει τον θόλο την περίφημη Cupola του Διεθνούς Διαστημικού 
Σταθμού.

Ρεκόρ αιθανόλης εξάγουν οι ΗΠΑ

Οι εξαγωγές αιθανόλης από τις ΗΠΑ, οι οποίες επιδοτούνται ως εγχώρια εναλλακτική λύση έναντι του ξένου πετρελαίου,  
έχουν φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Το ρεκόρ των εξαγωγών έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της πολιτικής βιοκαυσίμων των 
ΗΠΑ, που έχει  στόχο να μειώσει την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, εν μέρει προσφέροντας φορολογικά 
κίνητρα σε εταιρίες που αναμιγνύουν την αιθανόλη με το πετρέλαιο.

Cool     It   

Καταστροφή κλίματος;  Το  τέλος  του  πολιτισμού;  Cool It είναι  μία  ταινία  που βασίζεται  στο  ομώνυμο  βιβλίο  του  Bjorn 
Lomborg,  ιδρυτή  και  διευθυντή  του  Copenhagen  Consensus  Center,  ενός  παγκόσμιου  think  tank  που  συγκεντρώνει  
κορυφαίους οικονομολόγους του κόσμου που ασχολούνται με σημαντικά παγκόσμια προβλήματα - μεταξύ των οποίων η  
ελονοσία, η έλλειψη πόσιμου νερού και του AIDS και προτείνουν λύσεις. Δείτε το τρέιλερ της ταινίας.

Επιδημία χολέρας σκοτώνει 1500 στην Νιγηρία

Μία από τις χειρότερες επιδημίες χολέρας στην ιστορία της Νιγηρίας έχει στείλει χιλιάδες στα νοσοκομεία.

16/11/2010

Βίντεο-Οι μετασεισμικές δονήσεις στο   Christchurch   Ν.Ζηλανδίας, ακόμη συνεχίζονται  

To   Μπανγκόκ βυθίζεται  

Ακαδημαϊκοί χθες προέτρεψαν την κυβέρνηση να συγκροτήσει μια αντιπροσωπεία για να καθορίσει συγκεκριμένα πώς θα 
σώσει το Μπανγκόκ από την εξαφάνιση .Το θαλασσινό νερό, είπαν,  αναμένεται  να φθάσει το επίπεδο του εδάφους της 
Μπανγκόκ  κατά  τα  επόμενα  25  χρόνια.  Οι  επιστήμονες   πιστεύουν  ότι  οι  αρμόδιοι  φορείς  πρέπει  να  εξετάσουν  πώς η 
Ολλανδία ασχολείται αποτελεσματικά με ένα τέτοιο πρόβλημα. Έκτος από την κλιματική αλλαγή οι επιστήμονες αποκάλυψαν  
αρνητικές επιπτώσεις για την περιοχή γύρω από τον Κόλπο της Ταϊλάνδης. Στην πενταετή περίοδο μετά από το μεγάλο σεισμό  
στη  Σουμάτρα-Ανταμάν,  ο  φλοιός  της  Γης  της  Ταϊλάνδης  υποχώρησε  σε  ποσοστό  10  χιλιοστά  ανά  έτος.  Όταν  αυτοί  οι  
παράγοντες σε συνδυασμό με το ποσοστό του ρυθμού καθίζησης του εδάφους της Μπανγκόκ είναι από 15 χιλιοστά ανά έτος, 
αυτό σημαίνει ότι το Μπανγκόκ θα βυθιστεί σε 25 χρόνια.

Φωτογραφίες με τις λωρίδες του Δία
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Ο Jon Kristoffersen πήρε αυτές τις εικόνες του Δία από την Κρήτη. Δείτε τους χορούς του Δία με δύο από τα φεγγάρια του, Ιώ 
προς τα αριστερά και την Ευρώπη προς τα δεξιά.

Οι κατολισθήσεις και πλημμύρες μπορούν να προβλεφθούν λένε εμπειρογνώμονες 

Οι κατολισθήσεις και πλημμύρες μπορούν να προβλεφθούν με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι μηχανικοί Ντομίνγκο 
Pilpilen και Angel San Jose, πιστεύουν ότι με τη χρήση πρότυπων βροχόμετρων, οι αρμόδιοι φορείς  της Ταϋλάνδης μπορούν 
να προβλέψουν  τις περιοχές όπου οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι πιο πιθανό να συμβούν και να έχουν κατάλληλο 
χρόνο για την προετοιμασία του κινδύνου από τέτοιες καταστροφές.

Αναμένουν έντονη ηλιακή καταιγίδα το 2013

Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το φαινόμενο αύξησης της ηλιακής ακτινοβολίας το 2013 ενώ  ο πλανήτης θα πληγεί από μια 
ισχυρή ηλιακή καταιγίδα, σύμφωνα με την NASA.

Φωτογραφίες από τις ηφαιστειακές εκρήξεις του Στρόμπολι

Θερµό επεισόδιο από λάθος του Google!

Η Νικαράγουα αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματα της από µια περιοχή στα σύνορά της µε την Κόστα Ρίκα, την οποία 
διεκδικεί και η χώρα αυτή, παρ’ ότι η νικαραγουανή κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι κατέλαβε την περιοχή µόνο και µόνο επειδή  
η ιστοσελίδα Google Maps ανέφερε κατά λάθος ότι ανήκε στη Νικαράγουα.

Δορυφόροι θα παρέχουν ενημερωμένες πληροφορίες για την κάλυψη χιονιού

Το ESA GlobSnow πρόγραμμα που καθοδηγείται από το φινλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο χρησιμοποιεί δορυφόρους για 
να παράγει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια κάλυψη χιονιού.  Η νέα βάση δεδομένων παρέχει  νέα 
στοιχεία σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο χιόνι μετά από χιονοπτώσεις. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών δεν 
ήταν δυνατόν να γίνει πριν, παρά μόνο με  χερσαίες παρατηρήσεις και όταν αυτές ήταν διαθέσιμες.

Τα προβλήματα   από τις εκρήξεις του Merapi, συνεχίζονται   

Ποταμός ενδέχεται να είναι η πηγή χολέρας της Αϊτής

Ενώ οι αρχές της Αϊτής παρακολουθούν το ξέσπασμα χολέρας, οι αξιωματούχοι υγείας πιστεύουν ότι ο ποταμός Artibonite θα 
μπορούσε να είναι η πηγή της χολέρας.

Ένα πρότυπο οικολογικής πόλης

Δείτε πώς μια πόλη μπορεί να εξαλείψει την μαζική ρύπανση και να αναπτυχτεί στην πράσινη οικονομία

15/11/2010

Εκπληκτικές φωτογραφίες από τον Γαλαξία μας,  Milky     Way  

Βρέθηκαν φυσικές γέφυρες στη Σελήνη

Για  πρώτη  φορά βρέθηκαν  φυσικές  γέφυρες  στη  Σελήνη.  Οι  γέφυρες  εντοπίστηκαν  σε  εικόνες  που  τράβηξε  η  υψηλής  
ανάλυσης κάμερα του διαστημικού σκάφους Lunar Reconnaissance Orbiter της NASA.

Φωτογραφίες από τον φονικό σεισμό της Σερβίας

Ο πρώτος ηλιακός αυτοκινητόδρομος του κόσμου

  Κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι η Ιταλία υπήρξε, το 1926, η πρώτη χώρα που απέκτησε αυτοκινητόδρομο, τον Α8  
που συνδέει το Μιλάνο με τις λίμνες Κόμο και Ματζόρε. Εν’ έτει 2010 οι Ιταλοί μπορούν να υπερηφανεύονται για μία ακόμη  
παγκόσμια «πρώτη»: τον αυτοκινητόδρομο Α18, στην ανατολική Σικελία.

Η θερμότητα μάγματος μπορεί να διατηρήσει την ζωή στην θάλασσα
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Μάγμα που θερμαίνει την λάσπη του πυθμένα θα μπορούσε να αντλήσει και να παγιδεύσει μεγάλες ποσότητες αερίων του 
θερμοκηπίου  από  τους  ωκεανούς,  εμπλουτίζοντας  ένα  νέο  είδος  οικοσυστήματος  και,  ενδεχομένως  να  συμβάλλει  στις 
μεταβολές στο κλίμα, μια νέα μελέτη διαπιστώνει. Ερευνητές ανέλυσαν φωτογραφίες και σεισμικά δεδομένα και τα σόναρ  
του πυθμένα της λεκάνης Guaymas  στον Κόλπο της  Καλιφόρνια,  κοντά στο σημείο όπου έγινε έκρηξη στον βυθό.  Είδαν  
απροσδόκητα ζεστό μάγμα να ρέει κάτω από τη λάσπη του βυθού μέχρι και 48 χιλιόμετρα και στις δύο πλευρές των ρηγμάτων  
μήκους (55 χλμ.). 

Πως δημιουργήθηκαν οι ανθρακικές πλατφόρμες στις Μπαχάμες

Χαρτογραφώντας την υποθαλάσσια κορυφογραμμή του Lomonosov

Η κορυφογραμμή Lomonosov είναι μια υποθαλάσσια περιοχή που διαβαίνει τον αρκτικό ωκεανό μεταξύ της Γροιλανδίας και 
της Ρωσίας. Η Ρωσία, ο Καναδάς και η Δανία (μέσω της Γροιλανδίας)  θα επιθυμούσαν να δηλώσουν την κορυφογραμμή  
Lomonosov  ως μια επέκταση της ηπειρωτικής κρηπίδας  τους.  Κάτι  τέτοιο  θα τους  δώσει  τα αποκλειστικά  δικαιώματα 
εκμετάλλευσης  του θαλάσσιου πυθμένα καθώς και των ορυκτών  πόρων που βρίσκονται εκεί 1,2

Ενα μικροσκόπιο χωρίς φακό!

Πιο φτηνό, αφού χρησιμοποιεί  έναν ψηφιακό αισθητήρα αξίας 1,5 δολαρίων, και  πιο απλό,  αφού βιντεοσκοπεί,  αντί  να  
τραβάει, στατικές εικόνες

Τα  βαλτώδη  έλη  της  Λουιζιάνα  συνεχίζουν  να  παρουσιάζουν  τις  αρνητικές  επιπτώσεις  της 
πετρελαιοκηλίδας

Το Πανεπιστήμιο του Texas (A&M University) έχει ένα άρθρο που συζητά τη συνεχή επίδραση της διαρροής πετρελαίου στα 
έλη της Λουϊζιάνας, με ιδιαίτερη έμφαση στα αυξημένα επίπεδα του διαλυμένου οργανικού άνθρακα.

Πως σπάει η άργιλος σε κανονικά ρήγματα

14/11/2010

Η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη -  Europeana  

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  παρουσιάζει  μία  ψηφιακή  βιβλιοθήκη  για  την  επιστήμη  και  τον  πολιτισμό  της  Ευρώπης  και  
συγκεντρώνει σε μια πολύγλωσση δικτυακή πύλη σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας 
ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Οι συλλογές της περιλαμβάνουν περισσότερα από 12 εκατ. ψηφιοποιημένα έργα (βιβλία, 
εφημερίδες,  έργα  τέχνης,  χάρτες,  χειρόγραφα,  επιστολές,  φωτογραφίες,  μουσική,  ηχογραφήσεις,  τηλεοπτικές  εικόνες,  
αποσπάσματα από ταινίες και ηχητικές εγγραφές κ.ά.). .Η έως σήμερα συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό το πρόγραμμα είναι 
περιορισμένη, στηρίζεται σε πολιτιστικές συλλογές που έχει συνεισφέρει περιορισμένος αριθμός φορέων και υπολείπεται των 
δυνατοτήτων που έχουμε ως χώρα. 

Η Γη μπορεί να έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σεληνιακής επιφάνειας 

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη από Αμερικανούς ερευνητές, η βαρυτική έλξη του πλανήτη μας παραμόρφωσε το σχήμα του 
φεγγαριού στους αρχαίους χρόνους. Αυτό οδήγησε στην «διόγκωση» στον ισημερινό και θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί η 
μεγαλύτερη πλευρά είναι πιο υπερυψωμένη από την μικρότερη του φεγγαριού, ακόμη και σήμερα. Η μεγαλύτερη πλευρά της  
Σελήνης παραμένει ένα μυστήριο για διάφορους λόγους. Παρουσιάζει πολλούς κρατήρες, έχει μερικές από τις ηφαιστειακές 
πεδιάδες που χαρακτηρίζουν την μικρότερη πλευρά με την οποία είμαστε όλοι εξοικειωμένοι, και είναι πολύ υψηλότερη -  
αρκετά χιλιόμετρα υψηλότερη κατά τόπους.

Η εγκατάσταση απόθεσης πυρηνικών αποβλήτων της Φινλανδίας θα αντέξει για 100.000 χρόνια;

Ένα άρθρο στην ιστοσελίδα του CNN περιγράφει ότι η εγκατάσταση απόθεσης πυρηνικών αποβλήτων που κατασκευάζεται  
στη Φινλανδία  είναι σχεδιασμένη να διαρκέσει 100.000 χρόνια.

Πόλεις - «νούφαρα» στον Ειρηνικό

Θα πλέουν κοντά στον Ισημερινό και  θα μπορούν να στεγάσουν 10.000 έως 50.000 ανθρώπους. Θα παράγουν μηδενικά 
απόβλητα, καθώς έχει προβλεφθεί η μετατροπή των σκουπιδιών σε ενέργεια
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Ο άνθρωπος «γεννήθηκε» πριν από 8 εκατομμύρια χρόνια

Στα 8 εκατοµµύρια χρόνια πριν από σήµερα τοποθετούνται οι απαρχές του ανθρώπινου είδους, σύµφωνα µε έρευνα ειδικών 
από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Φιλντ, στο Σικάγο

Η ζήτηση για δυσπρόσιο και νεοδύμιο

Πολλοί από τους καλύτερους μαγνήτες είναι φτιαγμένοι με δυσπρόσιο και νεοδύμιο. Αυτός είναι ο λόγος που αυτά τα δύο  
μέταλλα πιστεύεται από πολλούς να είναι τα δύο στοιχεία από τις σπάνιες γαίες με το πιο φωτεινό μέλλον.

Σκιές ηφαιστείων

Από  το  Παρατηρητήριο  Γης  της  NASA,  αυτή  η  ψευδό-έγχρωμη  δορυφορική  εικόνα  δείχνει  σκιές  από  δύο  ηφαίστεια  
(Klyuchevskaya και Kamen), που βρίσκονται στην Χερσόνησο της Καμτσάτκα ανατολική Ρωσία.

E  πιζών περιγράφει τη φρίκη και την βίαια και θανατηφόρα έκρηξη του ηφαιστείου   Merapi  .  

Η σύντομη ιστορία των ορυκτών καυσίμων

Βίντεο-Σεισμογράφος καταγράφει το τρέξιμο της άλκης

Ακόμη και ένας ευαίσθητος σταθμός δεν μπορεί να εντοπίσει αυτό το είδος της κίνησης σε κάποια απόσταση

13/11/2010

Ψάχνοντας στους βυθούς των ωκεανών για μαγγάνιο

Μερικές περιοχές του θαλάσσιου πυθμένα είναι σπαρμένες με κονδύλους μαγγάνιου που είναι πλούσιοι σε μέταλλα όπως ο  
χαλκός, το νικέλιο, το κοβάλτιο και το μαγγάνιο. Είναι επίσης γνωστό ότι περιλαμβάνουν στοιχεία σπάνιας γης σε ανακτήσιμες 
ποσότητες.  Οι  προσδοκώμενες  ελλείψεις  των  μετάλλων  σπάνιας  γης  μπορούν  τελικά  να  παρακινήσουν  στη  δημιουργία 
μεταλλείων στον  θαλάσσιο πυθμένα για κονδύλους μαγγάνιου.

Το περιβάλλον, εκτός ορίων...

Συνειδητοποιώντας τα πραγματικά μη όρια της Συμπαντικής Φύσης, καταλαμβανόμαστε από το δέος του αγνώστου, το οποίο 
προσπαθούμε να μορφοποιήσουμε μέσω της επιστήμης, της θρησκείας και της φιλοσοφίας.

Πρώτες μορφές ζωής στον πυθμένα της Σαντορίνης 

Ρευστά  θερμοκρασίας  220°C εκλύονται  ακόμη  και  σήμερα,  σχεδόν  2.500  χρόνια  μετά  την  έκρηξη,  στον  πυθμένα  της 
υποθαλάσσιας καλδέρας, ενώ εντοπίστηκαν βακτήρια .Η μεγαλύτερη ηφαιστειακή έκρηξη στον πλανήτη τα τελευταία 10.000 
χρόνια  ήταν  η  έκρηξη  του  ηφαιστείου  της  Σαντορίνης  που  κατέστρεψε  τον  μινωικό  πολιτισμό.  Στον  πυθμένα  της  
υποθαλάσσιας καλδέρας του, σε βάθος 500 μέτρων, εκλύονται ακόμη και σήμερα -σχεδόν 2.500 χρόνια μετά- θερμά ρευστά  
θερμοκρασίας 220 βαθμών Κελσίου.

Διαστηµικές στολές µιµούνται τις συνθήκες βαρύτητας της Γης

   Ενα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που απασχολούν  τη  NASA και  όλεςτις διαστηµικές  υπηρεσίες  πουσκοπεύουν  να 
στείλουν επανδρωµένες αποστολές στο µακρινό σύµπαν είναι η απώλεια της πυκνότητας των οστών που παρατηρείται στους 
αστροναύτες

Τι μπορεί να σκότωσε τις φάλαινες στο νησί   Rutland   της Ιρλανδίας;  

Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μαζικούς θανάτους φαλαινών στην ιρλανδική ιστορία, όταν 33 φάλαινες βρέθηκαν νεκρές  
στο νησί  Rutland, στη βορειοδυτική ακτή της Ιρλανδίας. Οι περιβαλλοντολόγοι εξακολουθούν μένουν  άναυδοι με το τι θα 
μπορούσε να τις σκότωσε. Καθώς οι ειδικοί διεξάγουν έρευνες σχετικά με τον αν ο πραγματικός ένοχος για αυτό το θλιβερό 
συμβάν είναι  μια θανάσιμη καταιγίδα.  Αλλά κάποιοι  δείχνουν με το δάχτυλο το Βασιλικό Ναυτικό,  λέγοντας ότι  ίσως  ο 
εξοπλισμός ηχοεντοπισμού τύπου σόναρ των πλοίων της, να ευθύνεται.
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Γεωθερμική ενέργεια από ορυχείο χρυσού

Νέα   webcam   από το ηφαίστειο   Merapi  

Μεταλλαγμένα κουνούπια εναντίον του Δάγγειου πυρετού

Σμήνη  γενετικά  τροποποιημένων  κουνουπιών  ρίχτηκαν  στη  μάχη  εναντίον  του  Δάγγειου  πυρετού,  στις  Νήσους  Κέιμαν, 
πυροδοτώντας ποικίλες αντιδράσεις στους κόλπους της επιστημονικής κοινότητας.

Χρυσός ή … Βιάγκρα των Ιμαλαΐων;

Μπορεί εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη να μαζεύουν χρυσά νομίσματα για προστασία έναντι μιας μεγάλης αύξησης 
του πληθωρισμού, αλλά πολλοί επενδυτές στην Κίνα προτιμούν να ποντάρουν στον μύκητα κάμπια.

Παντού τέφρα από το ηφαίστειο   Merapi  

Τεράστια κατολίσθηση λάσπης, μια ολόκληρη πόλη πλέει κατάντη για χιλιόμετρα

Σε αυτό το βίντεο μια ολόκληρη πόλη πλήττεται από μια τεράστια κατολίσθηση λάσπης, και τα κτίρια μετακινούνται για πολλά 
χιλιόμετρα. Πρόκειται για κατολίσθηση που συνέβη τον Απρίλη του 1978 κατολίσθηση στην Rissa της  Νορβηγίας.
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Πως αλλάζει το φυσικό τοπίο

 Πως ανυψώνεται ένα βουνό και ο ρόλος της διάβρωσης σε αυτή την διαδιακασία

Μελέτη: Η βιοποικιλότητα του Αμαζονίου μπορεί να οφείλεται στις Άνδεις

Ο Αμαζόνιος και οι λεκάνες απορροής των παραποτάμων του φιλοξενούν το μεγαλύτερο τροπικό δάσος στη Γη, που καλύπτει  
περίπου 6,7 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε εννέα χώρες. Αυτή η περιοχή, γνωστή ως Αμαζονία, κατέχει ένα στα 10 
γνωστά είδη στον κόσμο και ένα στα πέντε πτηνά. Η προέλευση και το εκπληκτικό επίπεδο βιοποικιλότητας στην Αμαζονία 
έχει  συζητηθεί εδώ και δεκαετίες.  Τώρα, νέα μελέτη δείχνει πως η βιοποικιλότητα του Αμαζονίου συνδέεται με την αργή  
άνοδο του Άνδεων και προτείνει ότι η ανάπτυξη αυτής της οροσειράς είχε μια βαθιά επίδραση στην Αμαζονία, πολύ πριν από 
την εποχή του Πλειστοκαίνου - και νωρίτερα από ότι εθεωρείτο μέχρι σήμερα.

Οι Βενετσιάνοι µαθαίνουν να εµπιστεύονται τη βρύση

Μειώνεται ραγδαία η χρήση εμφιαλωμένου νερού

Η Γη, αλλά όχι όπως την ξέρουμε

Ο Δρ Ιαν Zalasiewicz είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Η Γη μετά από εμάς» .Το βιβλίο του εξετάζει πως θα μπορούσε να είναι  
ο πλανήτης μας 100 εκατομμύρια χρόνια από σήμερα. Σε μία μοναδική συνέντευξη στο CNN.

Βραζιλία, η ξηρασία έφερε στο φως τα μυστικά αρχαίων

Σκαλίσματα έως και 7.000 ετών έφερε στο φως όχι η αρχαιολογική σκαπάνη, αλλά η ξηρασία που πλήττει το μεγαλύτερο 
ποταμό του κόσμου.

Βίντεο-Μετασεισμικές δονήσεις

Στις 8 Οκτωβρίου του 2005 ένας τρομερός σεισμός έπληξε το βόρειο Πακιστάν. Υπολογίζεται ότι 73.000 άνθρωποι έχασαν τη  
ζωή τους και περισσότεροι από δύο εκατομμύρια έχασαν τα σπίτια τους. Έξι μήνες μετά το σεισμό, οι πακιστανικές αρχές  
άρχισαν να μετακινούν τους κατοίκους από τις χειμερινές κατασκηνώσεις , πίσω στα χωριά τους (Μάιος 2006)

Επεμβαίνοντας με σκόνη από ορυκτά στον Ισημερινό ίσως θα βοηθούσε να πολεμήσουμε την 
κλιματική αλλαγή
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Διασκορπίζοντας  σκόνη  κοινών  ημιπολύτιμων  ορυκτών  σε  εδάφη  του  Ισημερινού  θα  μπορούσε  να  λειτουργήσει  ως  
σφουγγάρι  του διοξειδίου  του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και  να επιβραδύνει  τον  ρυθμό της  αλλαγής του  κλίματος. 
Η ουσία της διαδικασίας είναι πολύ γνωστή: Όταν το νερό, το CO2 και το διοξείδιο του πυριτίου που περιέχουν διάφορα  
πετρώματα, το αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων θα μπορούσε να παράγει ανόργανα συστατικά που περιέχουν άνθρακα,  
που είναι  γνωστά ως ανθρακικά άλατα.  Αυτά βρίσκονται  στα υπόγεια ύδατα,  και  υπεύθυνα εν  μέρει  για την απόφραξη  
σωλήνων  με  υπολείμματα.  Όταν  το  νερό  διοχετεύεται  προς  τη  θάλασσα,  τα  ανθρακικά  μεταφέρονται  κατά  μήκος  και  
θάβονται στα βάθη της, μαζί με τον άνθρακα που μεταφέρουν. Και επειδή  ο ολιβίνης, ένα πυριτικό άλας, συγκαταλέγεται στα 
πιο κοινά μέταλλα του κόσμου, ορισμένοι ερευνητές αναρωτήθηκαν αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο διοξείδιο του άνθρακα. 
Ξέρουμε ότι αυτό ήδη συμβαίνει. Το ερώτημα είναι, πόσο μπορεί από αυτό να διαλυθεί χωρίς να διαταραχθεί το φυσικό  
περιβάλλον. 

Βίντεο-Ο τυφώνας Tomas πλημμύρισε τα γκρεμισμένα σπίτια από σεισμό της Αϊτής

Η τραγωδία στην Αιτή συνεχίζεται. Μετά τον σεισμό και την χολέρα, τυφώνας αναγκάζει τις οικογένειες που είχαν ήδη χάσει 
τα σπίτια τους να δοκιμαστούν από μία νέα καταστροφή .

Ο   Guillermo     Arduino   εξηγεί γιατί μερικά ηφαίστεια είναι πιό θανατηφόρα από άλλα.  
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Νέες φωτογραφίες από το Βουνό της Φωτιάς -Mount Merapi 

Φωτογραφία που δείχνει τον Δία με τα φεγγάρια του Γαλιλαίου 

Αυτά τα φεγγάρια ήταν πιθανόν να είχαν εντοπιστεί από παρατηρητές καιρό πριν ανακαλυφθούν από τον Γαλιλαίο το 1610, 
αλλά με το βελτιωμένο τηλεσκόπιο του, ο Γαλιλαίος απέδειξε ότι η Γη κινείται και ότι ο ουρανός ήταν γεμάτος από 
αντικείμενα που δεν ήταν ορατά με γυμνό μάτι.

Ο Θεός, ο Νώε και η κλιµατική αλλαγή

Τον Θεό επικαλείται αµερικανός πολιτικός που επιθυµεί να ηγηθεί της Επιτροπής Ενέργειας στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως 
απόδειξη ότι ο πλανήτης δεν κινδύνευει από το φαινόµενο του θερµοκηπίου.

Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου από την έκρηξη στο Mount Merapi, Ινδονησία   

  Στα τέλη Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου 2010, οι εκρήξεις του Merapi  παρήγαγαν στήλες από τέφρα, lahars,  και  
πυροκλαστικά ρεύματα. Το ηφαίστειο έδωσε επίσης το διοξείδιο του θείου, ένα άχρωμο αέριο που μπορεί να βλάψει την  
ανθρώπινη υγεία και το κλίμα της Γης. Αυτή η εικόνα δείχνει τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου στις 4 - 8 Νοέμβριου 
2010, όπως τις κατέγραψαν οι δορυφόροι της ΝΑΣΑ

Προϊστορικός οικισμός ανθρώπων βρέθηκε σε μεγάλο υψόμετρο 

 Ο πρώτος  γνωστός ανθρώπινος οικισμός σε μεγάλο υψόμετρο, που χρονολογείται εδώ και 49.000 χρόνια, βρέθηκε θαμμένος 
κάτω από ηφαιστειακή τέφρα, στα βουνά της Παπούα Νέα Γουινέα. 

Ειδικό κρεβάτι για να μην αισθανθείτε τη Γη να κινείται κάτω από τα πόδια σας

Σε περίπτωση που συμβεί  ένας σεισμός,  το κρεβάτι μετατρέπεται  σε χρηματοκιβώτιο και  αποθηκεύει  κονσερβοποιημένα 
τρόφιμα και νερό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό κρεβάτι είναι ενός Κινέζου, του Wang 
Wenxi, που το σχεδίασε 

Απολιθωμένα λουλούδια αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Η οικογένεια των φυτών Asteraceae είναι από τις πλέον διαδεδομένες σε ολόκληρο τον πλανήτη: συναντάμε 23.000 είδη με 
γνωστότερα  τη  μαργαρίτα,  τον  ηλίανθο  και  την  πικραλίδα. Οι  βοτανολόγοι  του  Smithsonian  Institute της  Ουάσιγκτον, 
εφαρμόζοντας τη μέθοδο της μελέτης του DNA ενός ζωντανού οργανισμού για να εντοπίσουν την εξέλιξή του μέσα στον 
χρόνο, είχαν καταλήξει στην υπόθεση ότι τα φυτά αυτά έκαναν την εμφάνισή τους πριν από 50 εκατ. χρόνια στο νοτιότερο  
τμήμα της Λατινικής Αμερικής, χωρίς όμως τεκμηρίωση.

Η Σφίγγα είχε «ασπίδα»
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Οι χρήσεις των σπάνιων γαιών

Ένα βίντεο που παρουσιάζει ορισμένες από τις  χρήσεις των σπάνιων γαιών και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να 
αντιμετωπίσουν την εξάρτησή τους από τη δεσπόζουσα θέση της Κίνας στην αγορά σπάνιων γαιών.
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Βίντεο-Ενημέρωση σχετικά με την δράση του ηφαιστείου   Bulasan   των Φιλιππίνων  

Οι εκκενώσεις έχουν αρχίσει γύρω από το ηφαίστειο Bulasan των Φιλιππίνων, όπου οι οικογένειες που ζουν στις πλαγιές του 
ηφαιστείου το έχουν εγκαταλείψει. Το PHIVOLCS λέει ότι όλες οι πρόσφατες εκρήξεις είναι συνήθεις για το Bulusan, ενώ το 
διοξείδιο του θείου και οι εκπομπές παραμένουν σχετικά χαμηλές αυτή τη στιγμή, κατά ~ 168 τόνους / ημέρα. Ωστόσο, οι  
βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν περισσότερα lahars κοντά στο ηφαίστειο. Πολλοί από τους κατοίκους κοντά 
στο ηφαίστειο ελπίζουν για μια «ασφαλή έκρηξη» και όχι κάτι σαν αυτό που συνέβη κοντά Merapi.

Η κατανάλωση ενέργειας στην Κίνα 

Η Κίνα κατανάλωνε 70% άνθρακα για τις ενεργειακές απαιτήσεις της το 2006. Το πετρέλαιο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή,  
αντιπροσωπεύοντας  το 20% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της  χώρας.  Ενώ η Κίνα έχει  κάνει  μια προσπάθεια  
διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού της, τόσο από υδροηλεκτρικές πηγές (6%), σε φυσικό αέριο (3%), και πυρηνική 
ενέργεια (1%) .Ενημέρωση από την Energy Information Administration Country Analysis Brief

Φωτογραφίες-Επιστημονική αποστολή αξιολογεί την διαρροή πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού, 
στον τομέα των νεκρών κοραλλιών

Ποιο είναι το μέλλον των παραδοσιακών χαρτών;

Ο Erin Mahaney, γεωγράφος για το About.com , έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Το Μέλλον των παραδοσιακών χαρτών"  
που εξετάζει την ιστορία του χάρτη και για το πώς οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις, GIS και GPS αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο 
οι χάρτες χρησιμοποιούνται.

Παράκτια φυσική αποκατάσταση

Η  αποστολή  του  Μουσείου  Φυσικής  Ιστορίας  θα  μπορούσε  να  είναι  "καταστροφή"  για  τους  
αυτόχθονες πληθυσμούς;

Κοινωνικές ομάδες από την Παραγουάη, Βολιβία και το Περού έχουν καταδικάσει μια επερχόμενη αποστολή από μια ομάδα 
επιστημόνων από το Μουσείο  Φυσικής Ιστορίας  του Λονδίνου,  το οποίο αναμένεται  να αφιχθεί  σε μια απομακρυσμένη  
περιοχή της Παραγουάης για μαζική αποστολή έρευνας, σε μία περιοχή του παρθένου δάσους (Dry Chaco) που κατοικείται 
από ιθαγενείς Ινδιάνους Ayoreo, από τις λίγες φυλές που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον σύγχρονο πολιτισμό.

Φωτογραφίες από το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα, στην Καλιφόρνια

Ο Νεύτων σε ρόλο ντετέκτιβ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ μάς μεταφέρει στο Λονδίνο του 1700, μια πόλη όπου, αν πιστέψουμε την περιγραφή του συγγραφέα, δεν ήταν τότε 
και πολύ εύκολο να ζήσεις εκεί και να επιβιώσεις. Γι΄ αυτό ο κόσμος επιδιδόταν σε κάθε λογής απάτες.

Βίντεο-Παρέχοντας ένα ασφαλές καταφύγιο για τους ελέφαντες στη Μποτσουάνα

Η Μποτσουάνα έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό ελεφάντων στον κόσμο - περίπου 120.000. Ένας άνθρωπος που είναι κοντά σε 
αυτούς περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο είναι ο επιστήμονας Δρ Μάικλ Chase. 

Εκατοντάδες ανοικτές χωματερές στην πρωτεύουσα της Αϊτής επιδεινώνουν το ξέσπασμα χολέρας

O   Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της Γης  

Τον 3ο αιώνα π.Χ., ο Ερατοσθένης υπολόγισε την περιφέρεια της Γης με μεγάλη ακρίβεια. Αυτό είναι ένα σύντομο απόσπασμα 
από τη σειρά Cosmos από τον αείμνηστο Carl Sagan. 
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Οι  500.000  κάτοικοι  της    Yogyakarta  ,  η  πόλη  που  βρίσκεται  στη  βάση  του  ηφαιστείου    Merapi  ,   
παρέμειναν σε υψηλή επιφυλακή εν μέσω φόβων ότι το ηφαίστειο θα εκραγεί και πάλι.
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Το δέλτα του Νείλου τη νύχτα

Από το Παρατηρητήριο Γης της NASA, ο Νείλος ποταμός και το δέλτα του όπως φαίνεται από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Σε  
αυτή την εικόνα βλέπουμε τον πληθυσμό να συγκεντρώνεται κατά μήκος της κοιλάδας του Νείλου, καταλαμβάνοντας μόνο 
ένα μικρό ποσοστό της χερσαίας έκτασης της χώρας.

Η γένεση του Σύµπαντος 

Στο CERN κατάφεραν να αναπαραγάγουν τη στιγμή του Μπιγκ Μπανγκ

9-χρονος θα επιχειρήσει να φτάσει στην κορυφή του Everest 

Ένας περιορισμός ηλικίας για τους ορειβάτες του Έβερεστ μπορεί να μην είναι αρκετός να κρατήσει ένα 9χρονο αγόρι από την 
προσπάθεια να γίνει το πιό νεαρό άτομο που θα φτάσει στην κορυφή του υψηλότερου βουνού. Ο Tseten Σέρπα μπορεί να  
είναι ένα 9-χρονών αγόρι, αλλά αναμένεται να προσπαθήσει να ανέβει στην κορυφή των 8.848 μέτρων του όρους Έβερεστ το 
επόμενο καλοκαίρι. Το παγκόσμιο ρεκόρ για τον νεότερο ορειβάτη κατέχει ένας 13-χρονος Αμερικανός μαθητής όταν πριν από 
λίγους μήνες το κατέφερε. Αλλά επειδή ένας νέος κανόνας ισχύει που περιορίζει την ηλικία των ορειβατών, ο Tseten θα  
πρέπει να κάνει την ανάβαση παράνομα, και θα μπορούσε να κερδίσει ένα τεράστιο πρόστιμο για να κρατήσει το όνομά του  
στο βιβλίο των ρεκόρ.

Ρωσία: άνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η  Ρωσία  κατέχει  παγκοσμίως  τα  μεγαλύτερα  αποθέματα  φυσικού  αερίου,  ενώ  είναι  η  δεύτερη  χώρα  σε  αποθεματικά 
άνθρακα  και  κατέχει  την  όγδοη  θέση  σε  αργού  αποθέματα  πετρελαίου.  Ενημέρωση  από  την  Energy  Information  
Administration Country Analysis Brief

Φ  ωτογραφίες από τις εκρήξεις του ηφαιστείου   Merapi  

Ένας  Έλληνας  επιστήμονας  καθοδηγεί  τη  νέα  αποστολή  «Άρτεμις»  της  NASA  που  μελετά  το 
μαγνητικό πεδίο Γης-Ήλιου-Σελήνης. 

Δύο νέα διαστημόπλοια άρχισαν να συλλέγουν επιστημονικά στοιχεία για τις αλληλεπιδράσεις του μαγνητικού περιβάλλοντος 
της Γης και  της Σελήνης με τον ηλιακό άνεμο, στο πλαίσιο της νέας  αποστολής της NASA με την ελληνοπρεπή ονομασία  
«Artemis»  (Άρτεμις),  που  παραπέμπει  στην  σεληνιακή  θεά  της  ελληνικής  μυθολογίας.  Επικεφαλής  επιστήμονας  είναι  ο 
ελληνικής καταγωγής Βασίλης Αγγελόπουλος, καθηγητής διαστημικής φυσικής του Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Πλανητικής 
Φυσικής και του Τμήματος Επιστημών Γης και Διαστήματος στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Λος Άντζελες (UCLA).

To   Bulusan συνεχίζει να σιγοβροντά  

Προειδοποίηση για περισσότερες εκρήξεις του Bulusan στην επαρχία Sorsogon .Το φιλιππινέζικο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας 
και Σεισμολογίας (Phivolcs)  κατέγραψε 28 ηφαιστειακούς σεισμούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών. Αναμένει,  
επίσης, περισσότερες εκρήξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Οι επιστήμονες αναμένουν ότι περισσότερες εκρήξεις θα συμβούν 
τις  επόμενες  ημέρες λόγω της πρόσφατης επαναδραστηριοποίησης του ηφαιστείου.  Αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι  θα 
υπάρξει  μια  ισχυρή  έκρηξη.  Η  δραστηριότητα  θα  μπορούσε  να  είναι  παρόμοια  με  εκείνη  στην  περίοδο  2006-2007.Η 
κατάσταση στο Bulusan Volcano έχει διατηρηθεί σε επίπεδο προειδοποίησης 1 .

Νησί   Jeju  , ένα ηφαιστειακό μέρος που έχει γίνει δημοφιλής προορισμός τουριστών  

Το  νησί  Jeju της  Νότιας  Κορέας  δημιουργήθηκε  από  ένα  ηφαίστειο  2  εκατομμύρια  χρόνια  πριν,  τώρα  εκατομμύρια 
επισκέπτονται τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς του.

Πώς γίνονται οι κατολισθήσεις λάσπης;
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http://video.google.com/videoplay?docid=3525831186169203832&hl=en#docid=3017243672146460003
http://cnn.com/video/?/video/world/2010/11/08/southkorea.ilist.tourism.cnn
http://www.mb.com.ph/articles/286534/bulusan-continues-rumble
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_1_08/11/2010_363382
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_1_08/11/2010_363382
http://www.boston.com/bigpicture/2010/11/mount_merapis_eruptions.html
http://www.eia.gov/emeu/cabs/Russia/pdf.pdf
http://www.ouramazingplanet.com/kid-climber-mount-everest-world-record-101108-0713/
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4603259
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=46820
http://www.youtube.com/watch?v=4ke1MBLpgPw
http://www.youtube.com/watch?v=4ke1MBLpgPw


Υποβρύχιο βίντεο του   Dustin     Farrell  

8/11/2010

Βίντεο-Η χολέρα μπορεί να έχει φτάσει στην πρωτεύουσα της Αϊτής

Γιατρός στην πρωτεύουσα της Αϊτής, Πορτ-ο-Πρενς, λέει ότι έχει δει περιπτώσεις που υπάρχουν κρούσματα χολέρας, 
πυροδοτώντας φόβους ότι η επιδημία έχει ήδη εξαπλωθεί στην πόλη.

H   καρδιά της Κεντρικής Ασίας - Εικόνα  

Το νεκροταφείο βρεφών στην Αστυπάλαια

 Μοναδικό στον κόσμο το νεκροταφείο βρεφών με ταφές σε πήλινα αγγεία, που έχει αποκαλυφθεί στην Αστυπάλαια

Η ακριβότερη μπύρα του κόσμου

Το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 570 ευρώ θα πρέπει να καταβάλουν όσοι θέλουν να απολαύσουν μπύρα φτιαγμένη με...  
νερό από τους παγετώνες της Ανταρκτικής.  Η Nail  Ale,  η θεωρούμενη ως ακριβότερη μπύρα του κόσμου, κυκλοφορεί  σε 
περιορισμένη έκδοση των 30 μπουκαλιών.

Ημέρα συγκρούσεων στη Γερμανία για το τρένο με τα πυρηνικά απόβλητα

Η γερμανική αστυνοµία χρησιµοποίησε χθες κλοµπ και δακρυγόνα για να καθαρίσει τις σιδηροτροχιές, καθώς συγκρουόταν  
µε  αντιπυρηνικούς  ακτιβιστές,  οι  οποίοι  προσπαθούσαν  να  σταµατήσουν  µια  αµαξοστοιχία  µε  πυρηνικά απόβλητα που 
κατευθύνεται από τη Γαλλία προς έναν χώρο αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων στο Γκορλέµπεν της Γερµανίας.

Πέτρινα μαχαίρια ηλικίας 75.000 ετών 

 Νέα ευρήματα εντοπίστηκαν στο σπήλαιο Μπλόμπος της Ν. Αφρικής

Μικροοργανισμοί βρήκαν ανέλπιστη πηγή τροφής στην πετρελαιοκηλίδα εξαιτίας των αερίων που 
διέρρευσαν από τη γεώτρηση

Υπήρχαν και κάποιοι που ενθουσιάστηκαν με την πετρελαιοκηλίδα που προκάλεσε στον Κόλπο του Μεξικού η έκρηξη στην 
εξέδρα  Deepwater Horizon:  κάποια  βακτήρια  απόλαυσαν  ένα λουκούλλειο  γεύμα χάρη στα αέρια  που διέρρεαν  από τη 
γεώτρηση.

Αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις για την Ινδονησία μετά την χειρότερη έκρηξη του   Merapi  

«Η ζέστη μας περιβάλλει και υπήρχε λευκός καπνός παντού», είπε ο NiTi Raharjo, ο οποίος με την μοτοσικλέτα του, μαζί με  
τον  19χρονο  γιο  του  προσπαθούσε να  διαφύγει.«Είδα  ανθρώπους  να  τρέχουν,  να  φωνάζουν  στο  σκοτάδι,  υπήρξαν  και  
γυναίκες  που  έχασαν  τις  αισθήσεις  τους»,  είπε  από  το  νοσοκομείο  όπου  βρίσκονται  και  οι   δύο  σε  θεραπεία  για  
εγκαύματα.«Υπήρξε μια έκρηξη που ακουγόταν σαν να ήταν από τον πόλεμο ... και όλα πήγαν χειρότερα, όταν  η τέφρα και τα  
συντρίμμια έπεφταν κάτω. Πριν από την Παρασκευή, ο αριθμός των νεκρών από Merapi ανήλθε σε 44, με τους περισσότερους  
να πεθαίνουν κατά την πρώτη έκρηξη στις 26 Οκτωβρίου. Με τους νέους θανάτους γύρω από το χωριό Bronggang η λίστα 
αναρριχήθηκε έως 138 .Το 1994, 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το Merapi, ενώ το 1930, περισσότερο από μια ντουζίνα χωριά  
είχαν  καεί, αφήνοντας μέχρι και 1.300 νεκρούς. 

Το ξύπνηµα της άγριας φύσης ,εικόνες από τη µετανάστευση των ζώων στην Αφρική

Κλιμακούμενη η ηφαιστειακή δραστηριότητα του Anak Krakatau της Ινδονησίας

Το Anak Krakatau εξακολουθεί να απελευθερώνει ηφαιστειακό υλικό, πιο συχνά από μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα. Συνήθως 
το Anak Krakatau έχει κατά μέσο όρο 90 με 100 μικρής κλίμακας εκρήξεις την ημέρα. Τώρα, ο αριθμός των εκρήξεων έχει  
φτάσει 700 τη μέρα . Το Mt. Anak Krakatau είναι ένα ηφαίστειο που βρίσκεται κοντά στο νησί Krakatau μεταξύ Σουμάτρα και  
την Ιάβα.

Πλάνα από τον φονικό σεισμό μεγέθους 5.4  R   στην Σερβία  

37

http://www.youtube.com/watch?v=a7GrfGrMmYo&feature=related
http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/02/mt-anak-krakatau%E2%80%99s-activity-escalating-official.html
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4602777
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1327197/Indonesia-fly-zone-volcano-Mount-Merapi-eruption.html?ito=feeds-newsxml
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=221133
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=221133
http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=7866
http://www.bbc.co.uk/news/11706115
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1893763
http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=7872
http://download.esa.int/images/imageoftheweek/IOW_AralHeartLandsat_20100724_H1.jpg
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-11710144
http://vimeo.com/14602106


Χιλιάδες προσπάθησαν να ξεφύγουν από την τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου   Merapi   της   
Ινδονησίας, αλλά ορισμένοι δεν τα κατάφεραν.

7/11/2010

Φωτογραφίες από την κόλαση, από την χειρότερη έκρηξη του Mount Merapi 

Σεισμός 6  R  , και έκρηξη ηφαιστείου στις Φιλιππίνες  

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 R -και μια ηφαιστειακή έκρηξη έπληξε την περιοχή Μπικόλ που ωστόσο δεν προκάλεσε σοβαρές  
ζημιές νότια των Φιλιππίνων το Σάββατο.Οι εμπειρογνώμονες της κυβέρνησης, δήλωσαν ότι τα γεγονότα ήταν άσχετα.

Υποθαλάσσια σπίθα χάρισε τη ζωή στη Γη

Η Νιγηρία λαμβάνει μέτρα στην Λίμνη Nyos 

Μία άλλη δημοσίευση  λέει ότι η κυβέρνηση της Νιγηρίας κάνει προετοιμασίες για μια κατάρρευση στη λίμνη Nyos, αλλά δεν 
αναφέρει τίποτα για μια έκρηξη. Ωστόσο, δεν υπάρχουν νέες πληροφορίες για οποιαδήποτε πραγματική έκρηξη στην περιοχή.

Okavango - το μεγαλύτερο χερσαίο δέλτα στον κόσμο 

Το δέλτα Okavango στην Μποτσουάνα είναι το μεγαλύτερο εσωτερικό δέλτα στον κόσμο. Βρίσκεται εκεί  όπου ο ποταμός 
Okavango εκβάλλει  σε μια κλειστή λεκάνη όπου το μεγαλύτερο μέρος του νερού του χάνεται  στην εξατμισοδιαπνοή.  Το  
Παρατηρητήριο της Γης της ΝΑΣΑ μας δίνει  την δορυφορική εικόνα και  κάποιες  πληροφορίες σχετικά με τις  φωτιές  που 
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι θεοί πρέπει να είναι ανήσυχοι

Ζώντας στη σκιά των ηφαιστείων της Ινδονησίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της National Geographic το οποίο καταπιάνεται 
με την  ασταθή ισορροπία μεταξύ επιστήμης και πίστης στην Ινδονησία, όπου οι φυσικές καταστροφές συχνά λαμβάνονται ως 
ενδείξεις  ότι  κάποια  κοσμική  εξουσία  είναι  θυμωμένη  με  τους  κυβερνήτες  της  χώρας.  Δεισιδαιμονία  και  θρησκευτικές  
πεποιθήσεις ανταγωνίζονται την ηφαιστειολογία και τις προσπάθειες των ειδικών στην  διαχείριση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης. Διαβάζοντας αυτό το άρθρο σκεφτόμουν πόσο φρικτό θα ήταν αν οι άνθρωποι κοντά στο Merapi έχασαν τη ζωή τους 
επειδή επέλεξαν να ακούσουν τους πνευματικούς ηγέτες τους και όχι τους επιστήμονες των οποίων η δουλειά είναι να τους  
προειδοποιήσουν για τους ηφαιστειακούς κινδύνους. 

Βίντεο-Πώς οι επιστήμονες θα αντιμετωπίσουν την αλλαγή του κλίματος

Κάθε  χρόνο,  ο  κόσμος  χάνει  χιλιάδες  εκτάρια  γης,  καθώς  η  άνοδος  της  στάθμης  θάλασσας  καταποντίζει  τις  παράκτιες  
περιοχές.  Μέχρι  το  τέλος  αυτού  του  αιώνα  η  θάλασσα  αναμένεται  να  αυξηθεί  από  18  -  59  εκατοστά,  απειλώντας  
πυκνοκατοικημένες ακτές όπως του Μπαγκλαντές και να καταστρέψει εντελώς άλλα έθνη, όπως οι Μαλδίβες. Κανείς δεν  
γνωρίζει ακριβώς πώς η γη θα αντιδράσει στην αλλαγή του κλίματος. Αλλά στο Μέριλαντ, οι επιστήμονες έχουν δημιουργήσει  
μοναδικές αλυκές που προσομοιώνουν το περιβάλλον του μέλλοντος.

Με οικολογικά χρώµατα έβαφαν οι άνθρωποι πριν από 5.000 χρόνια

Ηφαιστειακά εδάφη και γεωργικές εκτάσεις

Η εικόνα που θα δείτε, είναι ένα ηφαιστειακό χαρακτηριστικό που δημιουργείται από φρεατομαγματικές εκρήξεις λόγω της 
αλληλεπίδρασης των υπογείων υδάτων με μάγμα. Η Álvarez Maar βρίσκεται στο Μεξικό. Η περιοχή βρίσκεται σε μια ξερή  
πεδιάδα στην περιοχή Valle de Santiago, αλλά το νερό έχει την τάση να συγκεντρώνεται στον κρατήρα καθιστώντας πιο γόνιμο  
το έδαφος για τη γεωργία.

Πυροκλαστικές ροές από το ηφαίστειο Merapi της Ινδονησίας

Το βίντεο προέρχεται από προηγούμενη δράση του ηφαιστείου 

Φονικές κατολισθήσεις λάσπης στην Κόστα Ρίκα
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http://www.youtube.com/watch?v=ibmUkzK8bp0
http://www.youtube.com/watch?v=Bz7WCttwXQk&feature=player_embedded#!
http://www.flashearth.com/?lat=20.325878&lon=-101.206206&z=16.3&r=354&src=msa
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4602814
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11677463
http://ngm.nationalgeographic.com/2008/01/volcano-culture/andrew-marshall-text
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=46502
http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2010-11/06/c_13594146.htm
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4602818
http://www.khaleejtimes.com/darticlen.asp?xfile=data/international/2010/November/international_November313.xml&section=international
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1326979/Mount-Merapi-volcano-Emerging-hell-dust-caked-bloodied-survivors.html
http://cnn.com/video/?/video/world/2010/11/05/quiano.indo.volcano.panic.cnn
http://cnn.com/video/?/video/world/2010/11/05/quiano.indo.volcano.panic.cnn


Η ιστορική κεραία του Άρη στο   Deep     Space   της   NASA   

6/11/2010

Έκρηξη από τ  o   ηφαιστειακό πεδίο   Oku   στο Καμερούν   

Μια έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην παραμεθόριο περιοχή του Καμερούν και της Νιγηρίας - στην πολιτεία του Benue, η οποία 
είναι στη μέση κατά μήκος των ανατολικών συνόρων των δύο χωρών. Εκθέσεις αναφέρουν  ότι υπήρξε μια ξαφνική έκρηξη .Οι  
άνθρωποι  στην  περιοχή  αναγκάστηκαν  να  εγκαταλείψουν,  αλλά  ένα  άτομο  πέθανε  στην  «έκρηξη»  και  πολλά  κτίρια 
υπέστησαν ζημιές. Επίσης, το νερό έχει μολυνθεί από τη λάβα .Που βρίσκεται το   Oku  ;

Φωτογραφίες από το διάστημα 

Ο Cupola ή Θόλος αν θέλετε, είναι το μεγαλύτερο παράθυρο του διαστημικού σκάφους. Δείτε μοναδικές φωτογραφίες από 
την Cupola

Χωρίς δέντρα, η Αϊτή αντιμετώπισε τον τυφώνα   Tomas  

Ο τυφώνας Tomas εντάθηκε εν μία νυκτί  την Πέμπτη (Νοέμβριος 4),  στην Αϊτή, τη χώρα όπου πάνω από 1 εκατομμύριο 
άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές. Πολλοί Αϊτινοί δεν είχαν τίποτα πιο σημαντικό από την σκηνή τους έναντι του 
τυφώνα, ο οποίος έτρεχε με ταχύτητα 135 km / h. Αλλά ενώ οι δυνατοί άνεμοι αποτέλεσαν μεγάλο κίνδυνο, τα 38 εκατοστά  
βροχής  προκάλεσαν  μεγαλύτερες  καταστροφές  εξαιτίας  των  κατολισθήσεων.  Η  Αϊτή  και  η  Δομινικανή  Δημοκρατία 
καταλαμβάνουν το ίδιο νησί, αλλά η Αϊτή έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα κατολισθήσεων, διότι η Δομινικανή Δημοκρατία  
έχει τα περισσότερα από τα δάση της, ενώ τα δάση της Αϊτής έχουν καταστραφεί επειδή οι εξαθλιωμένοι κάτοικοι της έχουν  
καταστρέψει τα δέντρα για καυσόξυλα.

Η Singapore Airlines ματαιώνει πτήσεις 

Η Singapore Airlines ματαιώνει τις πτήσεις της από και προς την Τζακάρτα εξαιτίας των εκρήξεων του ηφαιστείου Μεράπι.

193 χώρες υπέγραψαν τη Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα, όχι όµως και οι ΗΠΑ

Μεγάλες μεταναστεύσεις, εκπληκτικές φωτογραφίες

Ήλιος, το μεγάλο... πορτοκάλι

Grimsvotn: Είναι ένα άλλο ισλανδικό ηφαίστειο έτοιμο να ξεσπάσει;

Το πλέον ραδιενεργό τρένο στην ιστορία

Ένα τρένο με γερμανικά πυρηνικά απόβλητα, το οποίο θεωρείται από τους οικολόγους ως το πιο ραδιενεργό

Περιβαλλοντικές Καταστροφές –Το έδαφος κάνει δεκαετίες για να ανακάμψει πλήρως

Δώδεκα χρόνια πριν, όταν υπήρξε μια διαρροή λυματολάσπης από ένα ορυχείο στην περιοχή του Aznalcσllar,  στο Εθνικό 
Πάρκο  Doñana  της  Ισπανίας,  όπου  τέσσερα  εκατομμύρια  κυβικά  μέτρα  όξινο  νερό  και  ένα  εκατομμύριο  κυβικά  μέτρα 
αποβλήτων  που  περιείχαν  υψηλά  επίπεδα  τοξικών  ενώσεων  μόλυναν  πάνω  από  4.500  εκτάρια  των  ποταμών  Agrio και 
Guadiamar και το έδαφος γύρω τους. Τώρα, μια ομάδα που καθοδηγείται από το Ισπανικό Μουσείο Φυσικών Επιστημών  
αναφέρει ότι το έδαφος έχει αποκατασταθεί "αρκετά καλά".

Πώς γίνονται οι σεισμοί;

H   μεγαλύτερη έκρηξη ηφαιστείου   Merapi   

Η αποστολή   EPOXI   σε δράση  

Σε αυτό το βίντεο, διαστημικό σκάφος έχει πλησιάσει τον  κομήτης Hartley 2 για να πάρει εικόνες 
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Ενημέρωση από το ηφαίστειο   Merapi  : πυροκλαστικές ροές όπως τις κατέγραψε η ΝΑΣΑ  

Η NASA Earth Observatory δημοσίευσε κάποια  IR θερμική εικόνα μιας  πυροκλαστικής  ροής από το ηφαίστειο.  Η εικόνα  
λήφθηκε την 1η Νοεμβρίου . Αυτή η ροή ταξίδεψε μόνο ~ 5-6 χλμ. από το ηφαίστειο, σε αντίθεση με τη χτεσινή ροή που  
προέβη σε τουλάχιστον 12 χλμ. από τον κρατήρα , Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Επί του παρόντος, ο αριθμός των  
νεκρών από τη νέα αυτή εκρηκτική περίοδο του Merapi είναι τουλάχιστον 122 άτομα.

Ευρωπαίος φωτογράφος Άγριας Ζωής της Χρονιάς 2010

Βίντεο-Ο τυφώνας Tomas χτυπά την Καραϊβική 

Πρώτη προειδοποίηση για έκρηξη στο ηφαίστειο Grimsvotn στην Ισλανδία

Το λιώσιμο του πάγου και ένας μικρός σεισμός στο Grimsvotn είναι ένα σημάδι ότι το μάγμα κινείται στο εσωτερικό του 
ηφαιστείου, και το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια έκρηξη.

Ο χρυσός «δείχνει» Κολχίδα

Υπερσύγχρονη τεχνολογία εντόπισε µεταβυζαντινό ναυάγιο στην Αλόννησο

Θα επιβιώσετε όταν ένας αστεροειδής σας χτυπήσει; Μπορείτε να το μάθετε, εδώ.

Που οι ήπειροι λεπταίνουν: Νέα μοντέλα εντοπίζουν πόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου 

Νέο μοντέλο βοηθά στον εντοπισμό πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επιστήμονες από το Royal Holloway του Πανεπιστημίου  
του Λονδίνου και του Ιnstitut de Ciencies del Mar (Spanish Research Council)αποκάλυψαν ένα νέο μοντέλο το οποίο εξηγεί 
που οι ήπειροι λεπταίνουν καθώς και συμβάλουν με μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόγνωση της θέσης των υδρογονανθράκων,  
όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Το ταξίδι της Ιρλανδίας ,440 εκατομμύρια χρόνια πριν

Το νησί της Ιρλανδίας, ξεκίνησε ως δύο ξεχωριστές μάζες γης. Ακόμα κι αν σκεφτήκατε ότι η Ιρλανδία είχε μια περίπλοκη 
ιστορία, πιθανώς δεν ξέρετε τη μισή από αυτήν. Τα δύο κομμάτια ενώθηκαν πριν περίπου 440 εκατ. χρόνια, αλλά αυτό δεν  
είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ιστορίας. Αν θέλετε να μάθετε την γεωλογική ιστορίας διαβάστε αυτό.

Η μεγάλη άσκηση της Καλιφόρνιας

Νέο βίντεο σχετικά με την ηφαιστειακή δραστηριότητα της Ινδονησίας, από τον   James     Reynolds   

Απίστευτες εκρήξεις στο ηφαίστειο Krakatau Anak, Ινδονησίας την 1 Νοεμβρίου 2010. Το επίπεδο συναγερμού έχει πρόσφατα 
αυξηθεί. 

Οι επιζώντες από το πέρασμά του τσουνάμι

4/11/2010

Φωτογραφίες από τον πρόσφατο φονικό σεισμό της Σερβίας 

Το νεώτερο έδαφος στη Γη

Η νεότερη γη στη Γη βρίσκεται κατά μήκος της νότιας ακτής του νησιού της Χαβάης, όπου λάβα από το ηφαίστειο Kilauea 
εισέρχεται στον ωκεανό. Όταν λάβα συναντά τη θάλασσα, το θαλασσινό νερό εξατμίζεται και δημιουργεί ένα πυκνό λοφίο 
ατμού. Με την πάροδο του χρόνου, η λάβα χτίζει ένα δέλτα, την επέκταση της ακτογραμμής της Χαβάης. Από τον Νοέμβριο 
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1986-όταν λάβα από την έκρηξη έφτασε στον ωκεανό έως τον  Δεκέμβριο του 2009, το Kilauea δημιούργησε 475 στρέμματα 
νέα γη.

Φωτογραφίες-Αϊτή, δέκα μήνες αργότερα 

Είναι τώρα σχεδόν δέκα μήνες που ο καταστρεπτικός σεισμός του Ιανουαρίου χτύπησε την Αϊτή 

Σεισμός μεγέθους 6  R   στην   Tonga   Ινδονησίας  

Τα ηφαίστεια άλλαξαν τις ασιατικές βροχοπτώσεις

Μεγάλα, εκρηκτικά ηφαίστεια όπως το Merapi της Ινδονησίας έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τις καιρικές συνθήκες, αν οι  
εκρήξεις τους είναι αρκετά μεγάλες. Οι επιστήμονες γνωρίζουν από καιρό ότι οι μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις μπορούν να  
επηρεάσουν τον καιρό .Κάποιοι υποψιάζονται ότι οι "ηφαιστειακοί χειμώνες" από τις γιγάντιες εκρήξεις εξαφάνισαν τους  
δεινοσαύρους  και  τους  Νεαντερτάλιους.  Το  καλοκαίρι  του  1815  η  έκρηξη  του  ηφαιστείου  της  Ινδονησίας  Tambora, 
κατέστρεψε  τις  καλλιέργειες  που  βρίσκονταν  πολύ  μακριά  ως  την  Νέα  Αγγλία,  και  η  έκρηξη  του  1991  του  Όρους  των  
Φιλιππίνων  Pinatubo μείωσε την μέση θερμοκρασία του πλανήτη κατά 0,7 βαθμούς – και ήταν αρκετή για να καλύψει τις  
επιπτώσεις των ανθρωπογενών αερίων του θερμοκηπίου για ένα έτος ή έτσι.

Τοπία από τον   Farrell     Dustin  

Καταβόθρα στην Γερμανία

Τα τραγικά επακόλουθα του τσουνάμι της Ινδονησίας

3/11/2010

Πως ξεχωρίζεις ένα αρσενικό πιγκουίνο από ένα θηλυκό;

Οι πιγκουίνοι, όπως και πολλά θαλασσοπούλια, κοιτάξτε λίγο πολύ είναι  το ίδιο είτε είναι αρσενικά ή θηλυκά. Τα αρσενικά 
έχουν παχύτερα ράμφη, μεγαλύτερα κεφάλια, και είναι συνήθως μεγαλύτερα. Ο μόνος πραγματικά τρόπος για να ξεχωρίσεις 

ένα αρσενικό από το θηλυκό είναι από την θέση που παίρνει το αρσενικό σε σχέση με το θηλυκό στις χαρούμενες στιγμές 

Σουπερνόβα: Καταστροφέας/δημιουργός

Σεισμός μεγέθους 6.1  R   και βάθους 29.1km χτύπησε την επαρχία Irian Jaya στην Ινδονησία  

Δεν συνδέεται ο σεισμός στη Σερβία μ' αυτόν στη Σαμοθράκη

Βρέθηκαν φύλλα 9 εκατ. ετών στην Γαύδο

Τα φύλλα αποδεικνύουν πως η Κρήτη και το Αιγαίο συνολικότερα αλλά και ο ηπειρωτικός ελλαδικός χώρος ήταν ένας 
τροπικός τόπος για διάφορα είδη ζώων και φυτών.

Το ωκεανογραφικό «Bilim-2» έβγαλε για έρευνες βορείως της Κύπρου η Άγκυρα

Οι έρευνες καλύπτουν την περίοδο 1-5 Νοεμβρίου και με βάση τις συντεταγμένες που έχουν δοθεί το ερευνητικό πλοίο θα 
κινηθεί κοντά στα τουρκικά παράλια βορειοδυτικά της Κύπρου μέχρι και κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τις σπάνιες γαίες

Οι πρόσφατες ανησυχίες για μείωση της προσφοράς των σπάνιων γαιών επικέντρωσε την προσοχή σε υλικά που μπορούν να 
υποκατασταθούν  με  τις  σπάνιες  γαίες  σε  πολλές  εφαρμογές  τους  και  σε  εναλλακτικές  λύσεις  παραγωγής  που  δεν  
χρησιμοποιούν αυτά τα σπάνια ορυκτά. Εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνουν τη χρήση ηλεκτρομαγνητών, αντί για μαγνήτες  
σπάνιων γαιών και την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων με κινητήρες επαγωγής που δεν χρειάζονται σπάνιες γαίες.

Κόντρα για το   fast     track   του χρυσού στην Χαλκιδική  
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Οξύτατες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία συναντά η διαδικασία fast track που επέλεξε το υπουργείο Περιβάλλοντος για 
την κατάθεση στην Νομαρχία Χαλκιδικής τριών περιβαλλοντικών μελετών της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός».

Κεντρική Σερβία, φονικός σεισμός 5,3 Ρίχτερ

 Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τα 5,3 Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10χλμ,USGS

Κρανίο δεινόσαυρου βρέθηκε μέσα στην Εκκλησία

Μέσα στο μάρμαρο από το οποίο αποτελείται το κιγκλίδωμα στον Καθεδρικό Ναό τουVigevano όπου βρέθηκε κρανίο 
δεινόσαυρου

Εβδομαδιαία ηφαιστειακή δραστηριότητα του πλανήτη μας,χάρτης

Epoxi - Αποστολή στον κομήτη Hartley 2

Η αποστολή Epoxi της NASA θα πετάξει κοντά στον Hartley 2 στις 4 του Νοέμβρη 2010.

2/11/2010

Ρεύματα θερμότητας 

Συμβαίνουν επειδή η πυκνότητα ενός υγρού σχετίζεται με τη θερμοκρασία του. Το λιωμένο πέτρωμα κάτω στο μανδύα είναι 
λιγότερο πυκνό από τα ομολόγα του που βρίσκονται πιο πάνω. Το ζεστό λιωμένο πέτρωμα ανεβαίνει και το πιο ψυχρό 
εξαφανίζεται λόγω της βαρύτητας. Αυτά τα ρεύματα μεταβάλλουν την επιφάνεια της Γης.

Το ηφαίστειο   Merapi   ακυρώνει διεθνείς πτήσεις   

Το πιο επικίνδυνο ηφαίστειο της Ινδονησίας ανάγκασε τις διεθνείς αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις πτήσεις στα 
κοντινά αεροδρόμια 

Το φαινόμενο της απολίθωσης 

Ο σεισμός   Canterbury   Νέας Ζηλανδίας: Εικόνες παραμορφωμένης σιδηροδρομικής γραμμής  

Ένα ηφαίστειο του Μεξικού που εκρήγνυται συνεχώς

Το ηφαίστειο Popocatepetl είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Βόρειας Αμερικής και έχει ξεσπάσει από τον Ιανουάριο 
του 2005. Τα  αέρια του είναι περιστασιακά ορατά από την Πόλη του Μεξικού.  Είναι η δεύτερη υψηλότερη κορυφή στο  
Μεξικό με 5.426 μέτρα και σύμφωνα με το μεξικάνικο Εθνικό Κέντρο Πρόληψης Καταστροφών (CENAPRED), είναι πιθανόν να  
συνεχίσει την ήπια δραστηριότητα του .

Φυσικό απόθεμα σχιστόλιθων βρέθηκε στην Τουρκία

Σπάνιες Γαίες   στη Σελήνη;  

Οι σπάνιες γαίες είναι πολύ περιορισμένες στη Γη με την Κίνα να ελέγχει ένα πολύ μεγάλο μέρος των γνωστών πόρων. Αυτά  
τα ορυκτά έχουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην άμυνα και  στις εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αξιόπιστες  
πηγές ανέφεραν ότι υπάρχουν στο φεγγάρι. Θα μπορούσαν να εξορυχτούν εκεί κάποια μέρα και να μεταφερθούν πίσω στη  
Γη;

Βίντεο-Σπάζοντας πέτρες

Το βίντεο εξετάζει τα εκατοντάδες παιδιά της Σιέρα Λεόνε που εργάζονται σπάζοντας βράχους, προκειμένου να πληρώσουν 
για τα δίδακτρα τους.  

Μπορεί να επιπλεύσει στον αέρα ένας μαγνήτης;
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Εδώ είναι ένα βίντεο από το Πανεπιστήμιο του Όσλο, που εμφανίζει ισχυρούς μαγνήτες να επιπλέουν πάνω από υγρό άζωτο 
όταν ψύχεται ο υπεραγωγός.

Η ηφαιστειακή έκρηξη του Sarychev από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό της ΝΑΣΑ

Νησί   Tioman  ,Μαλαισίας:μεταξύ υπεύθυνου τουρισμού και άκρατης ανάπτυξης  

1/11/2010

Φόβους για μία νέα διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας, δημιουργούν τα προειδοποιητικά σημάδια 
που εκπέμπει ένα άλλο ισλανδικό ηφαίστειο για μία επικείμενη έκρηξη 1,2

Εξερράγη και τρίτη φορά το ηφαίστειο Μεράπι στην Ινδονησία

Ο χρυσός, πηγές και επεξεργασία

Αρχαίες θερμές πηγές παρατηρήθηκαν στον Άρη

Αποδεικτικά στοιχεία για το "καυτό "  παρελθόν του Άρη έδειξε σε εικόνες το Mars Reconnaissance Orbiter. Οι επιστήμονες 
λένε  ότι  τα ανοιχτόχρωμα αναχώματα του ηφαιστείου  της  φωτογραφίας  είναι  πιθανές  αποθέσεις  από ατμίδες  ή  θερμές 
πηγές,  οι  οποίες  μπορεί  να  είχαν  διαμορφώσει  ένα  κατοικήσιμο  περιβάλλον  στον  κόκκινο  πλανήτη  περίπου  τρία 
δισεκατομμύρια χρόνια πριν. 

Κινδυνεύουν να "βυθιστούν" τα Νησιά Μάρσαλ

Βίντεο-Ο ανήσυχος πλανήτης μας: Η   επιστήμη των σεισμών  

Μια νέα παρατήρηση του Chandra 3C186 αποκαλύπτει ένα πολύ μακρινό σμήνος γαλαξιών

T  αξίδι στη βόρεια Ισλανδία  

Η Ιαπωνία ψάχνει για σπάνιες γαίες στο Βιετνάμ

Το Βιετνάμ έχει συμφωνήσει να συμμετέχει στον εφοδιασμό της Ιαπωνίας με σπάνιες γαίες,ενώ  το Τόκιο προσπαθεί να 
μειώσει την εξάρτησή του από την Κίνα
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31/10/2010

Γεωθερμικές αντλίες θερμαίνουν κατοικίες στις ΗΠΑ

Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας είναι εγκατεστημένες σε περίπου 1 στις 38 νέες κατοικίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα 
άρθρο στο Reuters αναλύει τις έρευνες γεωθερμικής θέρμανσης και ψύξης στις ΗΠΑ.

Ενέργεια-Κέρδη και ζημίες με την πάροδο του χρόνου

Η EIA Monthly Energy Review, μηνιαία ενεργειακή ανασκόπηση έχει ένα μακροπρόθεσμο διάγραμμα της πρωτογενούς 
κατανάλωσης ενέργειας. Μερικές ενδιαφέρουσες τάσεις ...

Η Αίτνα σε εικόνες υψηλής ανάλυσης,  όπως καταγράφηκε από τους γερμανικούς δορυφόρους 
TanDEM-X και TerraSAR-X  φωτ1.,φωτ2.

Τι είναι αυτό που αφηρημένα αποκαλούμε «χειμερία νάρκη»

Η πτώση της θερμοκρασίας δίνει το σύνθημα για μια κούρσα επιβίωσης πολλών ζώων που δεν έχουν λύσει τα προβλήματά 
τους με... καλοριφέρ και πουλόβερ. 

Ακόμη περισσότερες φωτογραφίες από τον φονικό σεισμό της Άκουιλας των 6,3  R   στην Ιταλία  

Ένα σπίτι στο Διάστηµα

Βραζιλία: γιγαντιαίο υποθαλάσσιο κοίτασμα πετρελαίου ανακαλύφθηκε 180 χλμ. ανοικτά των ακτών 
της χώρας στον Ατλαντικό.

Τα ορυχεία λιθίου της Βολιβίας θα τροφοδοτούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του μέλλοντος.

Ηφαίστειο εκρήγνυται στην απομακρυσμένη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας 

Σε περιοχή γεμάτη από επικίνδυνες πέτρες και υψηλές κορυφογραμμές κοντά στο νότιο πόλο της 
Σελήνης, θα προσεδαφιστεί το σκάφος της   ESA   , σε προγραμματισμένη αποστολή για το 2018  

Η σπανιότερη γάτα του κόσμου

Τσουνάμι σκότωσε 30 άτομα σε χωριό της Ινδονησίας

30/10/2010

Πως γεννιέται ένα τσουνάμι

Σχετίζεται το νερό της Σελήνης με το ασήμι;

O νότιος πόλος της Σελήνης φιλοξενεί αξιοσημείωτες ποσότητες αργύρου και υδραργύρου, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν 
στην έρευνα για την προέλευση του σεληνιακού νερού.

Πανέμορφα βουνά στις ελβετικές Άλπεις

Φλέβες χαλκού, νικελίου κ.α.εντοπίστηκαν στην Κύπρο μετά από 5 χρόνια ερευνών

Μήπως η ηφαιστειακή έκρηξη του Kasatochi οδήγησε στην αύξηση των πληθυσμών σολομού;
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Όταν το ηφαίστειο Kasatochi εξερράγη το 2008 η τέφρα που προήλθε από τον ωκεανό και προκάλεσε την εμφάνιση 
φυτοπλαγκτόν στον Κόλπο της Αλάσκα. Αυτό παρήγαγε μια αφθονία τροφίμων για τους νέους σολομούς στον κόλπο και 
μπορεί να έδωσε μια ισχυρή ώθηση προς τον πληθυσμό τους.

Σε...αφθονία πλανήτες στο μέγεθος της Γης!

H   έκρηξη στο   Eyjafjallaj  ö  kull   της Ισλανδίας έκλεισε τον κύκλο της  

Ένας επιστήμονας από το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας θεωρεί ότι η ηφαιστειακή έκρηξη που ξεκίνησε στο Eyjafjallajökull στις 
20 Μαρτίου και διήρκεσε μέχρι τις 12 Απριλίου, ολοκλήρωσε τον κύκλο της. Η τελευταία ποσότητα μάγματος βγήκε από τον 
κρατήρα τουEyjafjallajökull στα μέσα Ιουνίου. Ο Ármann Höskuldsson προειδοποίησε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι το ηφαίστειο 
δεν θα μπορούσε να ξεσπάσει στο μέλλον, αλλά ότι αυτό το εκρηκτικό διάστημα ολοκληρώθηκε. Ένα περίεργο γεγονός στην  
ιστορία: η συνολική εκπομπή  τέφρας ήταν  περίπου 300 - 400.000.000 τόνους

Η Κίνα θα αγοράσει 10.000 τόνους χρυσό;

Η μείωση νερού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Χιλιάδες πηγάδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Δεκάδες δεν παράγουν πλέον το φρέσκο νερό. Οι αγρότες, παραγωγοί και 
πολλοί άλλοι έχουν φέρει τα υπόγεια ύδατα  σε ένα επίπεδο όπου για την ανάκτηση  του θα χρειαστούν αιώνες – 
βροχοπτώσεων αφού τώρα οι βροχές δίνουν μόνο 100 mm ανά έτος.

To ηφαίστειο της Ινδονησίας Merapi συνεχίζει να εκρήγνυται

Ένα καταπληκτικό βίντεο από κατολίσθηση στο Μανάους της Βραζιλίας

29/10/2010

Βίντεο-Γιατί μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη;

Τα ηφαίστεια της χερσονήσου Καμτσάτκα -Ρωσίας ηρέμησαν μετά τις εκρήξεις

Φωτογραφίες από την διπλή καταστροφή στην Ινδονησία

Πάρτε έναν σεισμογράφο στο  σπίτι σας

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ ψάχνει για 35 εθελοντές στη Νότια Καλιφόρνια για να φιλοξενήσουν έναν σεισμικό 
αισθητήρα στο σπίτι τους

Η Ελλάδα συνηγορεί στην κατάρρευση των ιχθυαποθεμάτων τόνου

Σπάνιες γαίες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Ξέρατε ότι μία ανεμογεννήτρια μπορεί να χρειάζεται δύο τόνους μαγνήτες από σπάνιες γαίες; Αυτοί οι εξαιρετικά ισχυροί 
μαγνήτες χρησιμοποιούνται σε πολλά σχέδια εναλλακτικής ενέργειας, όπου οι τουρμπίνες και γεννήτριες εμπλέκονται

Ψάχνουν ζωή µέσα στη λάσπη

To   Mars Rover έχει ενδείξεις υγρού νερού στον Άρη  

Στο μαλακό αρειανό έδαφος το υγρό νερό ρέει ακόμα κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη. Τα επιφανειακά στρώματα του  
κόκκινου  πλανήτη  περιλαμβάνουν  μέταλλα  όπως   είναι  ο  αιματίτης,  το  διοξείδιο  του  πυριτίου  και  ο  γύψος,  που  δεν 
διαλύονται εύκολα στο νερό. Αλλά τα στρώματα, τα οποία διαλύονται εύκολα στο νερό, βρίσκονται κάποια εκατοστά κάτω  
από την κρούστα.

Οι ερευνητές υπερασπίζονται το ινδονησιακό σύστημα προειδοποίησης

Σε εικόνες: η εξαφάνιση της λίμνης Γκολάν 
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Με ρωσικό ουράνιο θα λειτουργήσει το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν

Ο Αμαζόνιος  υποφέρει από την χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 100 χρόνων

Στα όρια της ζώνης εκκένωσης του ηφαιστείου   Merapi  

Εικόνες από την έκρηξη ηφαιστείου   Merapi  

Βίντεο από το τσουνάμι της Ινδονησίας

28/10/2010

Ενημέρωση από την Ινδονησία-Το ηφαίστειο εκρήγνυται πάλι καθώς τα θύματα από το τσουνάμι 
αυξάνονται

Τα πιο τρομακτικά μέρη του κόσμου

Δείτε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα ηφαίστεια της Ρωσίας

Πώς ανακύκλωναν το γυαλί στη ρωμαϊκή Βρετανία

Τα ηφαίστεια   Kliuchevskoi   και   Shiveluch   ξεσπούν στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας, σε μια   
πολυάσχολη εβδομάδα για τα ηφαίστεια, 

Η τοξική λάσπη της Ουγγαρίας, από το παρατηρητήριο της ΝΑΣΑ

Τα επίπεδα υπόγειου νερού στη Μάλτα είναι επικίνδυνα χαμηλά

Μερικοί ειδικοί στα υπόγεια νερά θεωρούν ότι η γεωργική δραστηριότητα στη Μάλτα θα μπορούσε να καταρρεύσει μέχρι το 
τέλος αυτής της δεκαετίας εάν η κακο-διαχείριση των υδάτινων πόρων  δεν σταματήσει. Οι πόροι υπόγειου νερού 
καταναλώνονται 50% γρηγορότερο από το ποσοστό επαναφόρτισης.

Βίντεο-ένα από τα περιπλοκότερα συστήματα προειδοποίησης τσουνάμι στον κόσμο

Εικόνες από τον ωκεανό: οι νικητές του διαγωνισμού «η θαλάσσια ζωή σε κίνδυνο»

Ο εφιάλτης επέστρεψε

Προσομοίωση- Το τσουνάμι της Ινδονησίας από τον σεισμό των 7.7  R  

H   Ινδονησία θάφτηκε στην τέφρα μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Merapi   

Τα επικίνδυνα νερά της Αιτής 

Νέο βίντεο από την Ινδονησία

27/10/2010

Ο τελευταίος σεισμός και το τσουνάμι στην Σουμάτρα θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερο σεισμό
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Ενώ τα συνεργεία της Ινδονησίας,  αν και παρεμποδίζονται από την κακοκαιρία, συνεχίζουν να ψάχνουν για επιζώντες από το 
τσουνάμι που έπληξε τα δυτικά νησιά της Σουμάτρα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο σεισμός  της Δευτέρας στην περιοχή 
είναι πιθανό να καταλήξει σε άλλο σεισμό, και πιθανώς σε τσουνάμι, παρόμοιο σε μέγεθος με εκείνο του 2004.

www  .  photovolcanica  .  com  

Εκπληκτικές φωτογραφίες από τα ηφαίστεια της Γης

Το μαυσωλείο του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας ήταν εμπνευσμένο από την Αρχαία Αλικαρνασσό

Βίντεο- Οι Ινδονήσιοι προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια στο όρος   Merapi  

Ερασιτεχνικό βίντεο από το τσουνάμι της Ινδονησίας

Animation και το μέγιστο ύψος κύματος του πρόσφατου τσουνάμι της Ινδονησίας

Τοπία από τον Άρη 

Φωτογραφίες: Νέα είδη του Αμαζονίου

Live   -Σεισμογραμμάτα από σημαντικούς σεισμούς   

Έντομα φυλακισμένα σε κεχριμπάρι...διηγούνται την ιστορία της Ινδίας

Τους Ινδιάνους Αγιορέο Τοτομπιεγκοσόντε προσπαθεί να προστατεύσει η Παραγουάη

   Ρομποτικό χέρι μπορεί να πιάσει οτιδήποτε  

Φονικές πλημμύρες στην Ταϋλάνδη

26/10/2010

Τραγική ημέρα για την Ινδονησία

Μετά από το χτεσινό τσουνάμι και το ηφαίστειο Merapi εκρήγνυται, οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν 50.000 
κατοίκους από τις πλαγιές του ηφαιστείου. Μπορείτε να δείτε την   webcam   του ηφαιστείου, δείτε βίντεο του   BBC  .

Ινδονησία: Τουλάχιστον 23 νεκροί από το τσουνάμι

Βίντεο από το ηφαίστειο   Merapi  

Οι κρατήρες πρόσκρουσης της Ευρώπης

Ακρόπολις και Παρθενών

Γεννημένα να μετακινούνται: καταπληκτικές φωτογραφίες από μεγάλες μεταναστεύσεις

Ροή λάβας ψύχεται στην Αφροδίτη

Κάτω από τα σύννεφα της Αφροδίτης, πλανητικοί γεωλόγοι έχουν εντοπίσει μια ροή λάβας που λένε ότι είναι μόλις μιας 
δεκαετίας. Εάν επιβεβαιωθούν, θα είναι τα νεότερα αποδεικτικά στοιχεία για την ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αφροδίτη.

"Φούσκες" στις σπάνιες γαίες

Η Ινδονησία σε δεινή κατάσταση 

Ο μεγάλος σεισμός του Σαν Φρανσίσκο το 1906 και η πυρκαγιά
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25/10/2010

Ισχυρός σεισμός 7,5   R   στην Ινδονησία   

Το DNA ανήκει στην ανθρωπότητα

Ο χρυσός των Μακεδόνων στις αποθήκες

Ινδονησία, εκκενώσεις λόγω απειλής ηφαίστειου 

Από το ηφαίστειο Merapi εκλύεται καπνός στην Ινδονησία. Ο αρμόδιος φορέας έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού για το 
ενεργό ηφαίστειο στο υψηλότερο επίπεδό από τη Δευτέρα, ενώ διέταξε τους ανθρώπους που ζουν γύρω να μετακινηθούν 
αμέσως σε ασφαλέστερο έδαφος.

E  κκληση για επιβολή μορατόριουμ στις εφαρμογές της γεωμηχανικής  

Σε λίγα χρόνια θα "βράζουμε" στους 50 βαθμούς στην Αθήνα

Προετοιμάσου και  κτύπησε το σεισμό

Καλωσορίστε στην επιστημονική βάση δεδομένων γεωτρήσεων

Πρόσβαση με τον υπολογιστή σας, σε στοιχεία που προέρχονται από τις βαθιές γήινες δειγματοληψίες 

Πως διασπάσθηκε η Πανγαία

Εικόνες: 12 αρχαία μνημεία στα πρόθυρα εξαφάνισης

Πόσο αντέχει η Μεσόγειος;

Οι ωκεανοί ασθενούν και πολλοί επιστήμονες μιλούν για μια επερχόμενη Μεγάλη Εξαφάνιση. Η Μεσόγειος ωστόσο δείχνει  
ότι αντιστέκεται

H   Ινδονησία προειδοποιεί ότι το ηφαίστειο   Merapi   θα μπορούσε να εκραγεί οποιαδήποτε στιγμή  

Το δράμα συνεχίζεται ,νεκροί από χολέρα στην Αιτή 

24/10/2010

Αυστραλός ερευνητής ανακαλύπτει γιγαντιαία πρόσκρουση αστεροειδούς 

Ερευνητής γεωθερμικής ενέργειας από το Πανεπιστήμιο του Queensland έχει βρει αποδεικτικά στοιχεία για σημαντική 
πρόσκρουση αστεροειδούς που σημειώθηκε πάνω από 300 εκατομμύρια χρόνια πριν στη Νότια Αυστραλία.

Η IBM Tech χρησιμοποιεί σκληρούς δίσκους για να προβλέψει σεισμούς

Η IBM έχει αναπτύξει ένα σύστημα για την παρακολούθηση των σεισμών μέσω των αισθητήρων στο σκληρό σας δίσκο, μια 

τεχνολογία που υπάρχει από το 2006.

Εξερευνητής επισκέφτηκε τα πέρατα της Γης μέσα σε ένα χρόνο

Από τον Ιανουάριο, ο εξερευνητής Eric Larsen έχει φτάσει από τον Βόρειο και Νότιο Πόλο έως και την κορυφή του Έβερεστ  
και  σηματοδοτεί την πρώτη φορά που κάποιος έχει καταφέρει και τους τρείς στόχους μέσα σε ένα χρόνο
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Αυξάνουν δραματικά τα θύματα της χολέρας στην Αϊτή

Πως γεννιέται ένας σεισμός;

Τα φυτά οι καλύτεροι «καθαριστές» της ατμόσφαιρας 

Απορροφούν σε μεγαλύτερο βαθμό απ΄ ό,τι πιστεύαμε ως σήμερα ορισμένους χημικούς ρυπαντές

Λάβα και στάχτη βοηθούν στη δημιουργία νέων ισλανδικών αρωμάτων 

Ο υπερ-τυφώνας Megi πλησιάζει την Νότια Κίνα

Σε κρατήρα της Σελήνης βρέθηκαν σημαντικές ποσότητες νερού, μονοξειδίου του άνθρακα, 
μεθανίου, αμμωνίας και αργύρου.

23/10/2010

Πως δημιουργούνται οι αμμοθίνες  ;  

Βίντεο-8 εκατομμύρια Καλιφορνέζοι έλαβαν μέρος σε μαζική άσκηση σεισμού

Φωτογραφίες από το ηφαίστειο Kilauea, Χαβάης

Πως γίνεται η απόθεση των ιζημάτων σε ένα ποτάμι

Το θαύµα των µυρµηγκιών

Ο άνθρακας υπήρξε η κυρίαρχη πηγή ενέργειας για τη Νότια Αφρική, ωστόσο, οι ερευνητές και οι 
εταιρείες ενδιαφέρονται πολύ τον τελευταίο καιρό για την γεωθερμία ως πηγή ενέργειας.

Φωτογραφίες: Στα σαγόνια των μεγάλων λευκών καρχαριών

Πως δημιουργήθηκαν τα Ιμαλάια;

Κατασκευάζοντας το   Curiosity  ,το νέο όχημα που θα επισκεφτεί τον Άρη  

22/10/2010

Γιγαντιαίο τρυπάνι ανοίγει τις Ελβετικές Άλπεις δημιουργώντας την μακρύτερη σήραγγα του 
κόσμου

Ανιχνευτής ραδονίου για πρόγνωση σεισμών

Ένα από τα αξιόπιστα πρόδρομα σεισμικά  φαινόμενα  θεωρείται το αέριο του ραδονίου που απελευθερώνεται από τις ζώνες 
ρηγμάτων πριν συμβεί η ολίσθηση του εδάφους.

Μεσαίωνας από την ρύπανση στην Εύβοια

Εικόνα υψηλής ανάλυσης από το Melas Chasma, μια τοποθεσία στον Άρη που αποτελεί τμήμα του 
τεράστιου τεκτονικού ρήγματος της   Valles     Marineris  .   

Το ηφαίστειο Αίτνας χαρτογραφήθηκε από δορυφόρους ραντάρ

Οι δορυφόροι Tandem-X και TerraSAR-X δημιουργούν τον πιο λεπτομερή 3D χάρτη της επιφάνειας της Γης από το ηφαίστειο 
της Αίτνας.Από τον χάρτη αυτό μπορούμε να δούμε το ίδιο κομμάτι γης ταυτόχρονα αλλά από ελαφρώς διαφορετικές γωνίες
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Επιδημία χολέρας χτυπάει τώρα την Αϊτή

Μετά από 500 χρόνια το βουνό από ασημί της Βολιβίας κινδυνεύει να καταρρεύσει

 Το βουνό που περιέχει ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αργύρου του κόσμου βρίσκεται σε κίνδυνο κατάρρευσης μετά 
από πέντε αιώνες εκμετάλλευσης, λένε αξιωματούχοι της Βολιβίας , ζητώντας να υπάρξουν κινητοποιήσεις κινήσεις για να  
σώσουν την ιστορική τοποθεσία.

Οι μεγαλύτεροι ποταμοί της Γης

Ηφαίστειο   Tavurvur   στην Νέα Γουινέα, ένα από τα πιό ενεργά ηφαίστεια του κόσμου  

21/10/2010

Οι σεισμοί αυξάνονται καθώς το φεγγάρι έρχεται πιό κοντά στη Γη

Σεισμολόγοι από το Ατομικό Κέντρο Ερευνών στο Bhabha έχουν διαπιστώσει ότι οι αριθμοί των σεισμών 
ανεβαίνουν σταθερά καθώς το φεγγάρι πλησιάζει περισσότερο την Γη και επίσης όταν είναι Πανσέληνος.

Οι τίγρεις θα μπορούσαν να εξαφανιστούν μέσα σε 12 χρόνια

Σεισμός 6,9  R   στον κόλπο της Καλιφόρνια  ς

Το µυστικό των πάγων

          Πρόγνωση σεισμών

       Θησαυροί σε κίνδυνο

     Μικρόκοσμος

Μια νέα μελέτη υποστηρίζει ότι οι αναπνευστικές ασθένειες αυξάνονται όταν αυξάνονται τα 
ηφαιστειακά αέρια

Νέα κοιτάσματα διαμαντιών ανακαλύφθηκαν σε τρεις επαρχίες του Ζιμπάμπουε

Κάτω από κανονικές περιστάσεις, η ανακάλυψη διαμαντιών μεγάλων ποσοτήτων σε μια χώρα είναι μια καλή είδηση. Όχι 
όμως για τους κατοίκους της Ζιμπάμπουε που έχουν δει  βασανιστήρια,  βιασμούς και δολοφονίες από κρατικούς πράκτορες 

μετά από την ανακάλυψη των διαμαντιών στην Marange. Οι νέες ανακαλύψεις θα μπορούσαν να σημάνουν νέα  προβλήματα.

Τι είναι οι σπάνιες  γαίες;

Μεταφορά ιζήματος, 100 g/m/s (3.8 χιλ. & 1.2 χιλ.),

20/10/2010

Η Ιαπωνία ανακυκλώνει ορυκτά από μεταχειρισμένα ηλεκτρονικά

Οι θησαυροί που ανακυκλώνει δεν είναι από χαλκό ή άνθρακα. Είναι σπάνιες γαίες και στοιχεία από άλλα ορυκτά  που έχουν 
ζωτική σημασία για πολλές ιαπωνικές τεχνολογίες και εισάγονται μέχρι σήμερα σχεδόν αποκλειστικά από την Κίνα, τον 
παγκόσμιο ηγέτη στην εξόρυξη σπάνιων γαιών.

Ο σούπερ-τυφώνας   Megi   από το παρατηρητήριο της ΝΑΣΑ  

Πως θα κυμανθεί η ξηρασία στην Γη τα επόμενα χρόνια
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Ποιοί είναι οι κίνδυνοι από έναν σεισμό;

Το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο παρατηρητήριο στον κόσμο των ωκεανών

Παρακολούθηση των κινήσεων των ηφαιστείων με Ραντάρ

Παρακολούθηση στις μικρές κινήσεις της επιφάνειας της Γης γύρω από το έδαφος των ηφαιστείων, απαιτεί ακριβή δεδομένα. 
Ωστόσο, οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν δορυφορικά δεδομένα ραντάρ για να παράγουν χάρτες που δείχνουν 
μικρές ποσότητες παραμόρφωσης με ακρίβεια σε μια ευρεία περιοχή. Οι χάρτες παραμόρφωσης μπορούν να βοηθήσουν τους 
ερευνητές να κατανοήσουν τα ηφαίστεια και μπορεί να είναι χρήσιμα για τους φυσικούς κινδύνους, για γεωθερμικά ζητήματα 
και μελέτες ορυκτών πόρων

Νέα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η Τροία ήταν μεγαλύτερη απ’ όσο πίστευαν οι ειδικοί

Θαμμένα βαθιά κάτω από το στρώμα πάγου της Ανατολικής Ανταρκτικής, τα Gamburtsev βουνά 
είναι τα πιο αόρατα του κόσμου.

Το διαστημικό σκάφος New Horizons  έχει καλύψει ήδη την μισή διαδρομή προς τον Πλούτωνα.

19/10/2010

Συμπεράσματα του 2ου Συμποσίου Ιστορικής Γεωγραφίας, Μυτιλήνη, 16-17/9/2010

To Kεντρικό Βιετνάμ χρειάζεται επείγουσα βοήθεια

Συσκευή που ανιχνεύει κατολισθήσεις

Μηχανικοί  στο  Loughborough University έχουν  αναπτύξει  ένα σύστημα παρακολούθησης κατολισθήσεων που μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση μικροσκοπικών κινήσεων στο έδαφος. Αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
παρακολούθηση πλαγιών σε κρίσιμους τομείς, όπως κατά μήκος των εθνικών οδών, σιδηροδρόμων, και των κτιρίων.

Η αποκάλυψη του κοµήτη Ηartley-2

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης

Γνωρίστε έναν πράγματι μοναδικό χώρο και ένα από τα καλύτερα μουσεία φυσικής ιστορίας του κόσμου

Εβδομαδιαία ηφαιστειακή δραστηριότητα του πλανήτη μας,χάρτης

Η σεισμικότητα που συνδέεται με τα γεωθερμικά συστημάτα, την παγίδευση του CO2, το πετρέλαιο 
και το φυσικό αέριο από γεωτρήσεις αναμένεται να καταστεί ολοένα και πιο σημαντικό ζήτημα

Δείτε έναν ιστοχώρο που ασχολείται αποκλειστικά με αυτά τα θέματα

Ψηφιακός περιοδικός πίνακας

18/10/2010

Οι σημαντικότεροι σεισμοί του 2010 

Καµινάδες   μεθανίου στα βάθη του Ατλαντικού  

Το σχέδιο της Google για αιολική ενέργεια θα βλάψει την άγρια φύση; 

Η Google με μαζί  άλλους εταίρους επένδυσε σε ένα παράκτιο έργο αιολικής ενέργειας .Το πρόγραμμα της Google θα παράγει 
ενέργεια ισοδύναμη με πέντε εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας.

51

http://abcnews.go.com/Technology/google-wind-power-project-harm-wildlife-depends-location/story?id=11894034
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4599376
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/
http://www.visualentities.com/periodictable.htm
http://esd.lbl.gov/research/projects/induced_seismicity/
http://esd.lbl.gov/research/projects/induced_seismicity/
http://www.volcano.si.edu/reports/usgs/index.cfm?content=worldmap
http://www.volcano.si.edu/reports/usgs/
http://www.amnh.org/
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4599374
http://www.theengineer.co.uk/news/landslide-detector-wins-enterprise-award/1005472.article
http://english.vietnamnet.vn/reports/201010/Central-Vietnam-needs-urgent-assistance-943100/
http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=7769
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=21136371
http://www.wired.com/wiredscience/2010/10/gamburtsev-mountains/?intcid=postnav
http://www.wired.com/wiredscience/2010/10/gamburtsev-mountains/?intcid=postnav
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11386&subid=2&pubid=38438948
http://www.ox.ac.uk/media/science_blog/100706.html
http://www.physorg.com/news/2010-10-team-world-first-ocean-observatory.html
http://www.geo.mtu.edu/UPSeis/hazards.html


Δείτε το μακρύτερο τούνελ του κόσμου

Μηχανικοί και γεωλόγοι ολοκλήρωσαν την μακρύτερη -60 χιλιόμετρα-σήραγγα της Γης, κάτω από τις ελβετικές Άλπεις.

Πώς μπορώ να εντοπίσω το επίκεντρο ενός σεισμού;

Είναι ο  Άρης και ο Τιτάνας γεωλογικά νεκροί;

Ένα πολύ καλό άρθρο σχετικά με την ολοένα και πιο έντονη συζήτηση για τον Άρη και τον Τιτάνα. Τα τελευταία χρόνια, οι  
πλανητικοί επιστήμονες εξετάζουν την προοπτική ότι ο Άρης και το φεγγάρι του Κρόνου Τιτάνας μπορεί να εξακολουθούν να  
είναι γεωλογικά ενεργοί. 

17/10/2010

Πόσο σταθερές είναι οι «παγκόσμιες σταθερές»; 

Η παρατήρηση ότι ορισμένες από τις «παγκόσμιες σταθερές» δεν έχουν τελικά δεδομένη τιμή έχει τεράστιο αντίκτυπο στην 
αντίληψή μας για τον κόσμο. Μπορεί ακόμη και να σημαίνει ότι είμαστε πιο «μόνοι» στο Σύμπαν από ό,τι νομίζουμε

Προβλέψεις σεισμών από το παρατηρητήριο του Εδιμβούργου

Πειραματική  παγκόσμια  πρόβλεψη  μεγάλων  σεισμών  .Ο  κατάλογος  που  ακολουθεί  αποτελεί  μια  τρέχουσα  πρόβλεψη 
σεισμού και περιλαμβάνει τις ημερομηνίες μεταξύ των οποίων ένας σεισμός είναι πιο πιθανό να συμβεί σε συνδυασμό με την 
δυναμική θέση του. Η πρόβλεψη επιχειρεί να προβλέψει σεισμούς με μέγεθος τουλάχιστον 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 
Οι  ζώνες  εντός  των  427  χιλιομέτρων  από  τη  δεδομένη  θέση  θεωρούνται   ότι  είναι  εντός  της  περιοχής  της  αυξημένης  
πιθανότητας.

7 πόλεις που φλερτάρουν με την εξαφάνιση

Πολλοί από εμάς θεωρούμε δεδομένη την αντίληψη ότι οι  αγαπημένης πόλεις μας θα υπάρχουν για αιώνες. Ωστόσο, κάποιες  
πόλεις σε όλο τον κόσμο φαίνεται να συναγωνίζονται για τον τίτλο «Η Επόμενη Ατλαντίδα."  Εδώ είναι επτά μεγάλες πόλεις 
που προετοιμάζονται να βυθιστούν

Σε εικόνες: τα φράκταλ του Mandelbrot

Βρέθηκε το βαθύτερο ψάρι στον κόσμο στα 7000 μέτρα

Μια ομάδα θαλάσσιων βιολόγων από διάφορα πανεπιστήμια,  εξερευνά τις  βαθιές  ωκεάνιες  τάφρους του κόσμου και  η 
δουλειά  τους  είναι  να  φωτογραφίσει  κάποια  από  τα  βαθύτερα  ψάρια  του  κόσμου.  Αυτές  οι  ανακαλύψεις  παρέχουν  
πληροφορίες σχετικά με τα βάθη και τις ακραίες συνθήκες στις οποίες τα ψάρια μπορούν να επιβιώσουν 

Τα μεγαλύτερα προβλήματα ενέργειας στον κόσμο

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει αντικρουόμενες απόψεις για το πως θα πρέπει να δίνονται λύσεις στα μεγαλύτερα ενεργειακά  
προβλήματα του κόσμου.

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διάσωση των ωκεανών

Τα υπόγεια ύδατα -   flash     animated   πρόγραμμα  

«Ήθελα να φιλήσω το τρυπάνι!»

Πως αναπηδά η σταγόνα του νερού σε νανοσωλήνες;

Nyiragongo   Ηφαίστειο-ΚΟΓΚΟ  
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16/10/2010

Πώς μπορώ να διαβάσω ένα σεισμόγραμμα;

Δορυφόρος καταγράφει την τοξική λάσπη στην Ουγγαρία

Κατά την τελευταία δεκαετία, χιονοστιβάδες και κατολισθήσεις βράχων έχουν γίνει πιο συχνές σε 

υψηλές οροσειρές   και   προφανώς συμπίπτουν με την αλλαγή του κλίματος  

Οδηγίες για να μην... πλημμυρίσουμε

Πως αποκαταστάθηκε το ηφαίστειο της Αγ. Ελένης μετά την μεγάλη καταστροφή του 1980

Ολοκληρώθηκε η µεγαλύτερη σήραγγα στον κόσµο

Πρόταση για ένα παγκόσμιο δίκτυο θαλάσσιων καταφυγίων που θα καλύπτει το 40 % των ωκεανών 
της Γης

3,7 δισ. χρόνια ζωής δίνουν επιστήμονες στο σύμπαν

Γ  νωρίστε το βάθος του ορυχείου της Χιλής σε μια κλίμακα από 1 pixel ανά ίντσα  

Hubble της NASA , πρώτες εικόνες από την πιθανή σύγκρουση Αστεροειδών

Γερμανικοί δορυφόροι θα δημιουργήσουν τον λεπτομερέστερο τρισδιάστατο χάρτη της επιφάνειας 
της Γης.

15/10/2010

Φωτογραφίες από το ηφαίστειο Piton de la Fournaise της Ρεουνιόν που εξερράγη χθες το βράδυ 

Ο βραδινός ουρανός στις αρχές του χειμώνα.

Φωτογραφίες από τον σεισμό της Άκουιλας(Ιταλία)

Τα καλύτερα απολιθώματα που βρέθηκαν το 2010

Κύθνος: ανεμοστρόβιλος προκάλεσε μεγάλες καταστροφές

Καμτσάτκα, ανατολική Ρωσία  , ένα από τα πιο ενεργά ηφαιστειακά κέντρα του κόσμου  

Οι ανάγκες µας είναι 50% μεγαλύτερες απ’   όσο παράγει ο πλανήτης!  

Διάσωση από ένα ορυχείο της Χιλής

Σύγκρουση αστεροειδών Α2 P/2010 όπως την παρουσιάζει η ΕΣΑ

H EE ετοιμάζει κοινή νομοθεσία για τις υπεράκτιες γεωτρήσεις

Σοβαρή ασθένεια των βοοειδών «εξαλείφθηκε από τον πλανήτη»

Άρης-περιήγηση στον κρατήρα του Αετού-  Eagle     Crater  
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14/10/2010

500 νέες πυρηνικές μονάδες σχεδιάζονται

Ποταμός του Βόλγα  ,πανοραμική  

Δεινόσαυροι, οι «τάφοι» τους αποκαλύπτουν πώς έζησαν

Δείτε τα βάθη του Άρη ... σε 3-D

Οι καλύτερες 20 φωτογραφίες της χρονιάς με μικροσκόπιο

Η αλλαγή στην άρδευση του Μεξικού μπορεί να παρατηρηθεί από το   διάστημα  

Αϊτινή τέχνη που διασώθηκε μετά από το σεισμό του Ιανουαρίου 2010.

13/10/2010

Τομή στο ορυχείο της Χιλής

Αμφιβολίες τώρα από τους Ευρωπαίους για το αν πράγματι ανακαλύφθηκε μια «δεύτερη Γη».

Ηφαιστειακή έκρηξη στο Auckland(Ν.Ζηλανδία), αύριο στις 8:30 μ.μ. 

Σε επικίνδυνες σεισμογενείς περιοχές ζει το 40% των Ιταλών

Οι εποχές

Καμπανάκι» για την παγκόσμια ζήτηση σε φυσικούς πόρους

Πολύτιμα μέταλλα στο στόχαστρο των Κινέζων

Τα ηφαίστεια των ΗΠΑ

Κατολισθήσεις στη Μαυροπηγή

Ανατρέπονται τα δεδομένα για την επίδραση του Ήλιου στο κλίμα

Κλεφτές ματιές στην ύλη του πρώιμου Σύμπαντος

12/10/2010

Ανάγλυφο του Άρη σε 3D

Καταρρέει ο κύκλος του νερού στον πλανήτη

Ντόμινο πυρηνικών στη Μέση Ανατολή!

Δημιουργήστε τον δικό σας σεισμογράφο

Η κλιματική αλλαγή και ο ανταγωνισμός για πρόσβαση σε φυσικούς πόρους θα μπορούσε να 
οδηγήσει ακόμη και σε σύρραξη στην Αρκτική

Το πέρασμα του μικρού αστεροειδούς από την Γη 
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O   κίνδυνος από τσουνάμι είναι υψηλότερος στο Λος Άντζελες, από ότι σε άλλες μεγάλες πόλεις  

Ένας μύκητας και ένας ιός αποδεκάτιζαν τις μέλισσες στις ΗΠΑ, αναφέρουν οι επιστήμονες

Υποθαλάσσιο πάρκο γλυπτικής στην περιοχή του Κανκούν

La Conchita ,Καλιφόρνια- κατολίσθηση λάσπης του 2005

11/10/2010

Το αίνιγμα της πυραμίδας του Ήλιου

Γνωρίστε καλύτερα την Σελήνη

Ορισμένα είδη μεγάλων επικείμενων υποθαλάσσιων σεισμών μπορούν να προβλεφθούν για 
χρονικές κλίμακες από ώρες ή λιγότερο.

Μικρός αστεροειδής θα περάσει,   στις  12-10-2010, πολύ κοντά από τη Γη  

Τι σχέση έχει ο Λυκούργος με την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλάουεα το 1934;

Και ο Βίκος στις 11 νέες τοποθεσίες,   της παγκόσμιας λίστας Γεωπάρκων  

Περισσότερες φωτογραφίες από την τοξική απειλή της Ουγγαρίας

Τι συμβαίνει με τους πάγους της Αρκτικής;

Παράγουν ηλεκτρισμό δαμάζοντας τα κύματα

Καταβόθρα στην Charlotte, της βόρειας Καρολίνας

Ρομποναύτης-2

10/10/2010

Το τσουνάμι που έπληξε τη Βρετανία το 1607,θα μπορούσε να χτυπήσει και πάλι

Κατάδυση στον κρατήρα της Αβύσσου, στην Κω

Η τοξική διαρροή πιθανόν να συνδέεται με παραλείψεις στα θεμέλια της   φράγματος;  

Θα δούμε τις Άλπεις χωρίς παγετώνες;

Πόσο μεγάλος μπορεί να είναι ο επερχόμενος σεισμός της Καλιφόρνιας;

Νέες βαθιές υδροθερμικές πηγές ανακαλύφθηκαν στη Μέση του Ατλαντικού

Οι τύποι των ηφαιστείων

Πλημμύρες και ξηρασία σε 40 χρόνια

   Ερασιτεχνικό μετεωρολογικό μπαλόνι αναρριχείται σε 30000 μέτρα!  

9/10/2010
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Χρωματιστή σκόνη πάνω από την Λιβύη 

Facebook  -Θέματα γεωλογίας  

Πως  σχηματίζεται ο χρυσός;

Ο Μαύρος Θάνατος, η πανδημία του Μεσαίωνα που αφάνισε τον μισό πληθυσμό της Ευρώπης 
προήλθε από πανώλη

Συναρπαστικές φωτογραφίες από τον κόσμο του Διαστήματος

Έχουμε και στον Κορινθιακό κόκκινη λάσπη

Βουλγαρία: Έρευνες σε κοιτάσματα σχιστόλιθου από αμερικανική εταιρία

Οι Χιλιανοί ανθρακωρύχοι κοντά στην διάσωση

8/10/2010

Sea Diamond: Η ανησυχία για την τοξική βόμβα μεγαλώνει & ο εμπαιγμός συνεχίζεται

Ο βόρειος πόλος του Άρη

Οι ανθρακωρύχοι προετοιμάζονται για τη ζωή έξω από το σκοτάδι

13 από τις πιο παράξενες λίμνες στον κόσμο

Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πώς οι μαγνητικές καταιγίδες επηρεάζουν το δίκτυο ηλεκτρισμού

Οι σεισμοί των εργαστηρίων ακολουθούν τους νόμους  της Φυσικής

Τα αληθινά χρώματα του γατό  -δεινόσαυρου της Κίνας  

Φωτογραφίες από το γιγαντιαίο κρυστάλλινο σπήλαιο του Μεξικού

Καταρράκτης Γοργοποτάμου σε πανοραμική

Ο Ήλιος μάς τσουρουφλίζει όταν «κοιμάται»

Τοξική λάσπη στα ουγγρικά χωριά

Η τεκτονική των πλακών και το δαχτυλίδι της φωτιάς

Ο θαυμαστός κόσμος των υδροθερμικών φρεατίων του Endeavour Ridge- Καναδά

7/10/2010

Εβδομαδιαία ηφαιστειακή δραστηριότητα του πλανήτη μας

Στο Δούναβη έφτασε η κόκκινη τοξική λάσπη

Σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα, περισσότερες βροχές φέρνει η πανσέληνος

Φωτογραφίες -Μια πλημμύρα από τοξική λάσπη
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http://blogs.nature.com/news/thegreatbeyond/2010/10/miners_researchers_prepare_for.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+news%2Frss%2Fthe_great_beyond+(The+Great+Beyond+-+Blog+Posts)&utm_content=Google+Reader
http://www.jsg.utexas.edu/galleries/mars_north_pole052610/full_images/full_cap_along_chasma_v004.html
http://www.archipelago.gr/en/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/462/xmid/1397/xmview/2/Default.aspx
http://cnn.com/video/?/video/world/2010/10/08/am.penhaul.miners.wait.cnn
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12887&subid=2&pubid=67339147
http://www.protothema.gr/environment/article/?aid=84786
http://www.wired.com/wiredscience/2010/10/top-100-space-photos/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wiredscience+(Blog+-+Wired+Science)&utm_content=Google+Reader&pid=349&viewall=true
http://www.wired.com/wiredscience/2010/10/black-death-plague-cause/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wiredscience+(Blog+-+Wired+Science)&utm_content=Google+Reader
http://www.wired.com/wiredscience/2010/10/black-death-plague-cause/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wiredscience+(Blog+-+Wired+Science)&utm_content=Google+Reader
http://www.magipics.com.au/ani11.swf
http://www.facebook.com/pages/Geology-Matters/111714625523633?ref=ts&v=wall
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=46252&src=nha


Γιατί ο Άρης δεν έχει τόση μάζα σαν τη Γη

Η ΝASA, έθεσε σε λειτουργία, στο Κατμαντού, σύστημα επιτήρησης καιρικών φαινομένων

Κυνηγώντας  χρυσό με Χιλιανούς ανθρακωρύχους

Εντυπωσιακά ευρήματα στις Στέπες της Ρωσίας

Νέα Γουινέα -Εκατοντάδες νέα είδη ανακαλύφθηκαν 

Η Καλιφόρνια προετοιμάζεται για τον επόμενο μεγάλο σεισμό- ShakeOut 2010

6/10/2010

Βίντεο-  Ηφαίστειο της Χαβάης εκρήγνυται στη θάλασσα  

Καταπληκτικά σπήλαια σε όλο τον κόσμο

Μια Πομπηία στη Νορβηγία

Προετοιμασία για σεισμό

Φυσικό αέριο από ανθρώπινα απόβλητα!

Φωτογραφίες-  Νιγηρία δηλητηρίαση από μόλυβδο  

Μεγάλη η οικολογική καταστροφή στην Ουγγαρία

Πώς η αποψίλωση των δασών καταστρέφει φυλετικές κοινότητες της Παραγουάης

Πλάνα από το τσουνάμι του 2004

Το     ηφαίστειο   Tambora,   της     Ινδονησίας  

Λ  ίμνη καταπίνει οικόπεδα και κτίρια  

5/10/2010

Προκαταρκτική εκτίμηση σεισμού των 6,4 Ρίχτερ στο νησί Οκινάουα

Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στο νησί Οκινάουα της Ιαπωνίας

Ο «Αλ Γκορ» της Βραζιλίας 

Ανακαλύφθηκαν 20.000 νέα θαλάσσια είδη

Επείγον μήνυμα για το Κλίμα

Φαράγγι του Ασωπού σε πανοραμική

Όργιο περιβαλλοντικών σκανδάλων

Βίντεο-προσομοίωση του σεισμού που κατέστρεψε την Αϊτή τον Ιανουάριο του 2010

Όργανο μέτρησης  ρωγμών
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http://www.triginstruments.co.nz/catalog/product_info.php?cPath=167&products_id=1353
http://www.princeton.edu/main/news/archive/S28/39/85O68/
http://www.protothema.gr/environment/article/?aid=83787
http://www.360cities.net/image/asopos-gorge-2#203.00,4.40,69.7
http://news.pathfinder.gr/scitech/658943.html
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=209764
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1876177
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/us2010bzat.php#details
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/pager/events/us/2010bzat/index.html
http://www.clipsyndicate.com/video/play/1637306/small_town_being_consumed_by_water
http://www.youtube.com/watch?v=CtfqNpPpH8k
http://cnn.com/video/?/video/world/2010/10/05/cnn30.tsunami.aerials.cnn
http://www.guardian.co.uk/environment/video/2010/sep/28/deforestation-paraguay
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4597612
http://www.bbc.co.uk/news/10283889
http://www.protothema.gr/environment/article/?aid=84099
http://www.sanandreasfault.org/BePrepared.html
http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=7678
http://www.ouramazingplanet.com/amazing-caves-photo-gallery-101005-0599/
http://news.discovery.com/videos/earth-hawaii-volcano-explodes-into-sea.html#mkcpgn=rssnws1
http://www.youtube.com/watch?v=o7eGZEY5wEM&feature=player_embedded#!
http://news.discovery.com/earth/papua-new-guinea-animals-plants.html#mkcpgn=rssnws1
http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=7679
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-11482319
http://www.e-typos.com/content.aspx?catid=24&cid=13355
http://www.physics4u.gr/blog/?p=2609


Απονεµήθηκαν τα βραβεία Αντινοµπέλ για το 2010

Απογραφή της θαλάσσιας ζωής μετά από πολύχρονη έρευνα

Ηφαίστειο Marum στο Βανουάτου του Νότιου Ειρηνικού

4/10/2010

Κάνοντας απλές όμορφες φωτογραφίες

Σεισμός 5,2  R   στην Κρήτη  

Κέντρο ανίχνευσης παλιρροϊκών κυμάτων θα λειτουργήσει σύντομα στη χώρα μας;

10 μοναδικοί προορισμοί από λάβα 

Το μεγάλο πείραμα της Χαβάης

Εκπομπές αερίων από τα ηφαίστεια Shiveluch και Klyuchevskaya της Ρωσίας

Εντόπισαν άγαλμα του φαραώ ηλικίας 3.000 ετών

Στα χνάρια των προγόνων των Βίκινγκς!

Καλώς ήλθατε στον Αρκτικό Ωκεανό

Εξερευνώντας ένα φονικό σπήλαιο του Μεξικού

3/10/2010

Τα ζώα   των ειδήσεων  

Ότι θα θέλατε να μάθετε σχετικά με το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα

Πακιστάν: κοιλάδα   Swat  , μετά τις πλημμύρες  

Εκδήλωση-Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως εργαλείο περιβαλλοντικής αποκατάστασης

Γεωλογικό πανόραμα της Σαντορίνης

Οι βασικές συνιστώσες του κύκλου του νερού

Ανάλυση του τελευταίου σεισμού της Ν.Ζηλανδίας

Κίνα, εκτοξεύτηκε η δεύτερη αποστολή στη Σελήνη

Βυζαντινό σκάφος 1500 ετών βρέθηκε στη Μαύρη Θάλασσα

Σοκότρα, τα "Γκαλαπάγκος" του Ινδικού Ωκεανού

2/10/2010

20 ηφαίστεια της Ινδονησίας είναι έτοιμα να εκραγούν;
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http://volcanism.wordpress.com/2010/10/01/twenty-indonesian-volcanoes-ready-to-erupt/
http://www.youtube.com/watch?v=pVptNhoXrtU&feature=related
http://channel.nationalgeographic.com/channel/videos/player.html?title=05341_00
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=357929&ct=33&dt=01/10/2010
http://geology.com/news/wp-content/uploads/a-misc/new-zealand-earthquake-information-full.gif
http://www.esa.int/esa-mmg/mmg.pl?b=b&type=A&single=y&start=23
http://www.geo.auth.gr/gr_santorini_panorama.htm
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20100930_DT_ELETAEN_EKDILOSI_041010.pdf
http://www.guardian.co.uk/world/video/2010/oct/02/pakistan-flooding-indus-river-declan-walsh
http://www.sanandreasfault.org/
http://www.boston.com/bigpicture/2010/09/animals_in_the_news_1.html
http://channel.nationalgeographic.com/episode/into-the-lost-crystal-caves-4636/Videos/08824_00
http://www.youtube.com/watch?v=dMgDOSTTXJs&feature=channel
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4597032
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=44943&catid=7
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=46182
http://www.econews.gr/2010/10/03/news-kafsimo-udrogonou/
http://www.flexijourney.com/blog/10-hot-lava-destinations-you-never-thought-about/
file:///C:/GEODIFHS_WEBSITE/Arxeio/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%20%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%8A%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B8%CE%B1%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%20%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%20%CE%BC%CE%B1%CF%82%3B
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/us2010bya9.php
http://www.youtube.com/watch_popup?v=ZNMMPXnEeno&vq=large
http://www.youtube.com/watch?v=N8bkFSxTSDI&feature=related
http://abcnews.go.com/Technology/census-marine-life-inventory-worlds-oceans/story?id=11780503
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4597025


Κρατήρες πρόσκρουσης στη Γη όπως φαίνονται από ψηλά

Φωτογραφίες από την Αϊτή- Πριν και μετά το σεισμό

Δωµάτιο µε θέα... στη Γη

Απειλή για τους ελέφαντες το εμπόριο... δοντιών μαμούθ

Βρέθηκε εξωπλανήτης που μοιάζει με την Γη

Χιλιάδες Θαλάσσιοι ίπποι εκτοπίστηκαν λόγω του λιώσιμου των πάγων

Θεαματικ  ό κοντινό   πλάνο απ  ό   ηφαίστειο  

30/9/2010

Βίντεο-Φόβοι για τους παγετώνες της Αργεντινής

Σε «κατάσταση κρίσης» οι ποταμοί της Γης

Η καλύτερη φωτογραφία από την κόκκινη κηλίδα του Δία

Μια αρχαία πόλη βυθίζεται σε 17 μέτρα βάθος

110 ηφαιστειακά μέρη του κόσμου

Ύδρευση και άρδευση με τεχνολογία της αρχαιότητας

Σε εικόνες: η καθίζηση εδάφους του Μεξικού

Σπάνιες γαίες στην Κίνα

Ο LiDAR  Viewer μέσα στην κοιλάδα του ρήγματος Enriquillo, της Αϊτής

Γεωθερμικό πάρκο Rotorua, Νέας Ζηλανδίας

Η κατολίσθηση λάσπης καταπίνει τα σπίτια στην Κολομβία

29/9/2010

Νέος ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Ινδονησία,USGS

Σεισμός 6,6  R   στα νησιά   Papua   της Ινδονησίας  

Ένα στα πέντε φυτά αντιμετωπίζει τον κίνδυνο εξαφάνισης

Τρένο πέφτει σε κατολίσθηση στην Νέα Ζηλανδία

Κίνα: Ηρθη το εμπάργκο εξαγωγής σπάνιων ορυκτών στην Ιαπωνία

Το ηφαίστειο Barren Island εκρήγνυται

Φυτά σε Κίνδυνο
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http://www.ouramazingplanet.com/templates/ouramazingplanet/image-viewer.php?img=images/stories/full-size/plant-map-100928.jpg
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=46047&src=nha
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1873742
http://www.stuff.co.nz/national/photos/4168895/Train-hits-slip-in-Manawatu-gorge
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=357478&ct=33&dt=29/09/2010
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/us2010bubm.php#details
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/us2010bubv.php
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1874243
http://edition.cnn.com/video/?/video/world/2010/09/29/vo.mexico.mudslide.caracol
http://www.youtube.com/watch?v=x0IhhJb6PaE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tNaUwOE6FaI&feature=related
http://www.euro2day.gr/ftcom_gr/194/articles/605882/ArticleFTgr.aspx
http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2010/sep/29/mexico-natural-disasters#/?picture=367141722&index=0
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_27/09/2010_356990
http://www.flexijourney.com/blog/110-volcanic-places-of-the-world/
http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=7623
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=22426
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1874421
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-11442973
http://www.wimp.com/closevolcano/
http://video.nationalgeographic.com/video/player/news/animals-news/us-walrus-haul-vin.html
http://cnn.com/video/?/video/us/2010/09/30/nr.goldilocks.planet.cnn
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1874491
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4596713
http://abcnews.go.com/Technology/slideshow?id=9573633
http://www.wired.com/wiredscience/2009/08/impactcraters/all/1


Ιταλία-νέες φωτογραφίες από τον φονικό σεισμό της Άκουιλας 

Αντισεισμική θωράκιση και τοπική αυτοδιοίκηση

Ψηφιακά αρχαιοελληνικά χειρόγραφα   στο διαδίκτυο  

Εκπληκτικό βίντεο από την κατολίσθηση  της Κολομβίας 

Πώς μια πεταλούδα έσωσε τις ζωές των ανθρακωρύχων;

Νέο βίντεο από την κατολίσθηση   στην   Οαχάκα του Μεξικού  

28/9/2010

Μεξικό: Φόβοι για 1.000 νεκρούς από κατολισθήσεις

Seismic Monitor  - παρακολούθηση σεισμών  

Αρχίζει σήμερα η 26η Σύνοδος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων

Τελεσίγραφο στο Γέιλ για να επιστρέψει αρχαιολογικούς θησαυρούς του Περού.

Κατολίσθηση λασποροής στην Κολομβία

Ανθρωποειδές ρομπότ

Ανθεκτικοί στα μικρόβια οι άνθρωποι των πόλεων

Ταξιδεύοντας στους ψαμμίτες του   Monte     Roraima   της Βενεζουέλας  

27/9/2010

Σκηνές από την Κίνα

Κρεμαστοί κήποι

Εξελικτικά   αδέλφια των   Homo     Sapiens   οι Νεάντερταλ  

10 απίστευτα υποθαλάσσια ηφαίστεια

Λίθινα εργαλεία στην Ινδία ηλικίας 120.000 ετών

Θησαυρός στα σκουπίδια της φύσης

Η ιστορία του λαμπρού και παραγνωρισμένου υλικού που βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας

26/9/2010

Τεράστιες τρύπες στη γη : Ορυχεία από το διάστημα

Δ  είγματα χρυσού- φωτογραφίες  

Λαχανικά για αστροναύτες ξεφυτρώνουν στην έρημο της Αριζόνα
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http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231059853
http://www.thegeozone.com/resources/gallery.jsp
http://www.wired.com/wiredscience/2009/10/gallery_mines/all/1
http://www.youtube.com/watch?v=n8_dN5YWnyc&feature=player_embedded#!
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=356861&ct=33&dt=26/09/2010
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4595882
http://www.environmentalgraffiti.com/featured/incredible-underwater-volcanoes/7827
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=207293
http://www.archdaily.com/24306/flowing-gardens-plasma-studio/
http://www.boston.com/bigpicture/2010/09/scenes_from_china.html
http://vimeo.com/5613114
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=207296
http://www.youtube.com/watch?v=QCXvAqIDpIw&feature=player_embedded
http://www.kpsplocal2.com/news/world/story/At-least-20-missing-in-Colombian-mountain-mudslide/XYLY1CAOTk6SuWOwt-Ic0Q.cspx
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1873151
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=44244&catid=21
http://www.iris.edu/seismon/bigmap/index.phtml
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4596463
http://notas.guanabee.com/2010/09/tlahuitoltepec-oaxaca-mexico-mudslide/
http://cnn.com/video/?/video/world/2010/09/28/bs.penhaul.white.butterfly.cnn
http://www.youtube.com/watch?v=dtDKSBSv5uw&feature=player_embedded
http://www.bl.uk/manuscripts/
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&cid=38&aid=176896
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/Gallery/index.php?id=123429


Τροπικό νησί στην Γερμανία  ;  

Το περιβαλλοντικό έγκλημα της Λάρκο

Ο σκοταδισμός απειλεί την επιστήμη

Διάσωση των ωκεανών μας

Η κρηπίδα της Παταγονίας

Διάδοση της ρήξης του σεισμού στη νότια Χιλή (27 Φεβρουαρίου 2010)

Η «μοιρασιά» των μεταλλευμάτων του Αρκτικού Ωκεανού

25/9/2010

Νέο σήμα για μελλοντικό σεισμό συνέλλεξε το ΒΑΝ

Κολομβία: O «πόλεμος της κοκαΐνης» απειλεί ιθαγενείς και περιβάλλον

Η γεωθερμική ενέργεια στην Κεντρική Αμερική

Το ηφαίστειο της Αγ.   Ελένης και η λίμνη   Spirit     Lake   σε πανοραμική φωτογραφία  

Μαργαρίτα 47 εκατ. ετών εντοπίστηκε στην Παταγονία

100 φυσικά θαύματα του κόσμου

Σκοτώθηκαν προσπαθώντας να σώσουν τα µικρά τους

Πλανητικό «μπαλάκι» του πινγκ πονγκ ήταν ο Ουρανός

Οι καταρράκτες   Angel     Falls   της Βενεζουέλας  

Το διαστημόπλοιο   Soyuz     TMA  -18 προσγειώνεται στο Καζακστάν  

Περιήγηση στο υποθαλάσσιο   Barkley     Canyon   της δυτικής ακτής της νήσου Βανκούβερ  

24/9/2010

Η «Καρδιά της Αφρικής»

Προσπάθεια διάβασης της Ανταρκτικής με ειδικό όχημα πάγου

Όσοι στέκονται ψηλότερα γερνάνε γρηγορότερα

Όμορφες Ατόλλες 

Φωτογραφίες από το τσουνάμι της νήσου Φλόρες , στην Ινδονησία , στις 12/1/1992

61

http://www.usc.edu/dept/tsunamis/indonesia/flores/
http://www.flexijourney.com/blog/the-beautiful-atolls-see-from-sky/
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=206472
http://www.ouramazingplanet.com/antarctica-crossing-100923-0566/
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1871835
http://www.youtube.com/watch?v=lSoqZXhXzqQ&feature=youtube_gdata
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=18667280
http://www.youtube.com/watch?v=BVR5CvekD7s&feature=grec_index
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=355212&ct=33&dt=18/09/2010
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4595698
http://www.flexijourney.com/blog/100-natural-wonders-of-the-world/
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=206604
http://www.gigapan.org/gigapans/fullscreen/57636/
http://www.reuters.com/article/idUSTRE68K2OD20100921
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1872097
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&cid=38&aid=176091
http://www.youtube.com/watch?v=TwpROrFFABI&feature=player_embedded#!
https://gfz-potsdam.de/~kind/chile_eq.html
http://www.youtube.com/watch?v=jMX3weXvYjA&feature=fvsr
http://www.time.com/time/video/player/0,32068,616286987001_2021080,00.html
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=206528
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=13816&subid=2&pubid=62667147
http://www.360cities.net/image/tropical-island-blue-lagoon-germany


Ο πύργος της Πίζας σε πανοραμική φωτογραφία

Γορίλες μετέδωσαν την ελονοσία στον άνθρωπο

Τραγικό θάνατο βρήκαν περίπου 60 φάλαινες που εξόκειλαν σε ακτή της Νέας Ζηλανδίας

Κύπρος, η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μένει από πόσιμο νερό.

23/9/2010

Η εμπειρία μας από το Διάστημα

To ηφαίστειο Planchon-Peteroa εκπέμπει τέφρα στις 21 Σεπτεμβρίου του 2010

Μαλαισία-Φωτογραφίες από το πανέμορφο σπήλαιο   Gunung     Mulu   

Κοιτώντας την Γη ως Τέχνη

Η φυσική επιλογή του Δαρβίνου

T  α πουλιά  αφομοιώνουν τα μικρόβια τρώγοντας αποφάγια από τις ανθρώπινες χωματερές  

Βίντεο: Πώς η Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσε να έχει χωρίσει;

22/9/2010

Γιατί βυθίστηκε ο Τιτανικός

Wallpapers   από την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία  

Τουρίστες κινδυνεύουν ακολουθώντας τα χνάρια του Κρις Μακ   Κάντλες  

Χαμένες πόλεις του κόσμου

Συναγερμός στην Αργεντινή για το ηφαίστειο Peteroa

Η γραμμή του χρόνου

Πολυεπίπεδη ωκεανογραφική έρευνα στη Σάμο

Νέα τεχνολογία για έγκαιρη πρόγνωση ηφαιστειακής έκρηξης

Τα φυτά αντέχουν τη ραδιενέργεια του Τσέρνομπιλ

Η κοιλάδα του Δούναβη, 5000-3500 π.Χ.,

Οι άνθρωποι συνεχίζουν να εξελίσσονται ?

Το Βόρειο Σέλας κατά τη διάρκεια μιας νύχτας στη Νορβηγία 
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http://www.youtube.com/watch?v=FcfWsj9OnsI&feature=related
http://fora.tv/2009/03/26/Professor_Christopher_Dye_Are_Humans_Still_Evolving
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=219&clang=0
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=205292
http://www.econews.gr/2010/09/21/news-sensors-volcano/
http://www.archipelago.gr/en/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/462/xmid/1390/xmview/2/Default.aspx
http://science.nationalgeographic.com/science/prehistoric-world/prehistoric-time-line/
http://volcanism.wordpress.com/2010/09/22/alert-in-argentina-for-peteroa-volcano/
http://www.flexijourney.com/blog/lost-cities-of-the-world/
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4594764
http://www.esa.int/esa-mmg/mmg.pl?b=b&type=G&start=1
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12337&subid=2&pubid=61769147
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid90402333001?bclid=90190339001&bctid=614611221001
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12304&subid=2&pubid=61139147
http://science.discovery.com/videos/100-greatest-discoveries-shorts-natural-selection.html
http://www.flexijourney.com/blog/viewing-earth-as-art/
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/09/photogalleries/100916-giant-cave-formations-science-borneo-pictures/
http://earthobservatory.nasa.gov/images/imagerecords/45000/45943/peteroa_ali_2010264_lrg.jpg
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11386&subid=2&pubid=32016952
http://cnn.com/video/?/video/international/2010/09/23/earths.frontiers.cuprus.bk.c.cnn
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11395901
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=356230&ct=33&dt=23/09/2010
http://www.360cities.net/image/torre-di-pisa-tuscany#9.10,-23.40,70.0


21/9/2010

Καταρράκτης στην Λευκάδα σε πανοραμική 

Μαζική ηλιακή έκλαμψη θα «παραλύσει» τη Γη το 2013

Έξι εκατομμύρια άνθρωποι σε άσκηση για σεισμό

Εκπαιδεύοντας τους Πολίτες του Αύριο

Εικόνες   από τον Ποσειδώνα  

Επικίνδυνες παραλίες της Γης

Οι Ρώσοι ετοιμάζονται να εκμεταλλευθούν τον ορυκτό πλούτο του Βόρειου Πόλου

Το όζον έπαψε να μειώνεται!

Πλημμύρες στην Ινδία

O   κρατήρας του ηφαιστείου   Bromo  ,Ινδονησίας  

20/9/2010

Πορτογαλία -  O   γαλαξίας μας, Milky Way, ένα βράδυ στο μεσοκαλόκαιρο   

Διαστημικό τηλεσκόπιο 1 εκατ. μίλια από τη Γη, αναμένεται να εκτοξευτεί το 2014

Τα "γάργαρα" νερά Αφάντου

Τα γεωλογικά θαύματα του Τέξας

Ομορφιά από...αρχαία βακτήρια

Πως συμβαίνουν οι σεισμοί  ;  

Οι παγιδευμένοι ανθρακωρύχοι ένα βήμα πιό κοντά στην ελευθερία;

1816,  η χρονιά χωρίς καλοκαίρι  

19/9/2010

Πώς επηρεάζουν τα ουράνια σώματα το κλίμα της Γης

Ισλανδία  : μετά την καταστροφή  

CDNN,   ειδήσεις: δορυφορικές φωτογραφίες τσουνάμι 2004- πριν και μετά   

Οι μισές γλώσσες θα χαθούν ως το τέλος του αιώνα

O ιβίσκος και το σέλινο ήταν τα φάρμακα των αρχαίων Ελλήνων
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http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=7520
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11386&subid=2&pubid=30906948
http://www.cdnn.info/news/photo/tsunami_051010_1a.html
http://www.wired.com/wiredscience/2010/09/iceland-volcanoes/
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=203734
http://www.youtube.com/watch?v=G5rVW7U-fdI
http://cnn.com/video/?/video/world/2010/09/18/vo.chile.drill.bit.celebration.cnn
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/earthquake_guide.pdf
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=200073
http://www.beg.utexas.edu/UTopia/geowonders.html
http://www.newskosmos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21755:-qq--&catid=31:2009-11-28-16-14-18&Itemid=55
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4594769
http://epod.usra.edu/library/092010_milkyway.html
http://www.360cities.net/image/bromo-17
http://cnn.com/video/?/video/world/2010/09/19/vo.india.monsoon.CNN.IBN
http://www.protothema.gr/environment/article/?aid=81747
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4594989
http://geography.berkeley.edu/ProjectsResources/DangerousBeaches/WorldMap/ClickableWorld.html
http://cseligman.com/text/planets/neptune.htm
http://www.archipelago.gr/LinkClick.aspx?fileticket=eZJucHctiZI%3D&tabid=196
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&cid=38&aid=174826
http://www.protothema.gr/environment/article/?aid=81927
http://www.360cities.net/image/dimosari-waterfalls-nidri-lefkada-greece#353.20,-3.80,70.0


Το κοραλλιογενές νησί   Ua   της Νέας Καληδονίας  

18/9/2010

Τα   10   πιο   μονογαμικ  ά     ζ  ώα  

Νέα συλλογή φωτογραφιών   του σεισμού Christchurch, Ν.Ζηλανδίας  

32.000 ετών ο ιός του AIDS

Παραγωγή φθηνής ενέργειας με την περιστροφή νερού

Σχέδιο τροποποίησης του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

Ο εφιάλτης στον δρόμο με τα υπερβακτήρια

Ανθρωποθυσία ή εκτέλεση;

Ταξιδεύοντας στο ναυάγιο του Τιτανικού

Οι τυφώνες θα μπορούσαν να φέρουν το πετρέλαιο του Κόλπου στην ξηρά

17/9/2010

Γεωειδές και τα ρεύματα των ωκεανών 

Λείψανα έκρηξης σουπερνόβα βρέθηκαν σε μετεωρίτη

Που οφείλονται οι αντανακλάσεις από φυτοπλαγκτόν;

Πως αρχίζει η ζωή, σε μικροφωτογραφίες

Μοντέλο που προβλέπει βλάβες κτιρίων από πιθανό σεισμό

Υπάρχουν λύσεις για την ασθένεια που πλήττει τα φοινικόδεντρα;

Δείτε τον ιονισμένο σίδηρο   του Ήλιου να θερμαίνεται σε περίπου 1 εκατ. βαθμούς.  

Ρευστοποίηση εδάφους μετά τον σεισμό της Niigata-Ιαπωνία, το 1964

16/9/2010

Γύρω από το Ηλιακό Σύστημα

Ταχύτατη η τήξη του αρκτικού παγετώνα το 2010

Το μυστικό όπλο που χρησιμοποιούν οι ακακίες για να γλιτώσουν από τη μανία των ελεφάντων

Το «σπάσιμο» του παγετώνα   Petermann   στη Γροιλανδία  
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http://www.esa.int/esa-mmg/mmg.pl?b=b&type=A&single=y&start=2
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4593628
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_1_16/09/2010_355487
http://www.boston.com/bigpicture/2010/09/around_the_solar_system.html
http://www.youtube.com/watch?v=KLZFlnND0hA&feature=related
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=18407351
http://www.rodiaki.net/article.php?id=58468&catid=1&subcatid=5
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&cid=38&aid=173612
http://www.wired.com/wiredscience/2010/09/gallery-microphoto-embryos/
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4593626
http://www.physics4u.gr/blog/?p=2532
http://www.esa.int/esa-mmg/mmg.pl?b=b&type=A&single=y&start=78
http://www.youtube.com/watch?v=GFKivxQts1c&feature=youtube_gdata
http://www.msnbc.msn.com/id/30501433/vp/39217638#39217638
http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=7524
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=354702&ct=33&dt=16/09/2010
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20100914_KMLE-07-2010.pdf
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=203287
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11386&subid=2&pubid=30932948
http://www.crashbang.co.nz/quake040910/index.html
http://www.livescience.com/animals/top-10-monogamous-animals-100826-1.html
http://www.360cities.net/image/new-caledonia-ua-island


Χιλή: Νέο σχέδιο διάσωσης των ανθρακωρύχων (  interactive  )  

Βραζιλία: Βρέθηκε τεράστιο κοίτασμα πετρελαίου

Όμορφη Ανταρκτική

Κόστα Ρίκα:   τα ηφαίστεια   Turrialba   και   Po  á  s  ,σε ταυτόχρονες εκρήξεις  

Οι πισίνες με χλώριο ίσως συνδέονται με καρκίνο

Οι εκρήξεις του ηφαιστείου Mayon μεταξύ 22- 27 Δεκεμβρίου 2009

Κένυα  : ενέργεια από παλιοσίδερα  

15/9/2010

Στο βαθύτερο μέρος της Γης, θα «ταξιδέψει» ο σκηνοθέτης Τ  ζέημς Κάμερον  

Κατασκευάζουν ειδικό θαλαµίσκο για τη διάσωση των µεταλλωρύχων

Συνάντηση του Δικτύου   OCEAN   2012 με την Ελληνίδα Επίτροπο  

100 εικόνες από το   Hubble   που θα σας πάρουν το μυαλό   

Αυστρία: αλπική τούνδρα σε πανοραμική φωτογραφία

Δραματική μείωση των πληθυσμών των μελισσών

Προοδευτική κατάρρευση ενός δρόμου στην Ταϊλάνδη

14/9/2010

Χανιά: Άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά 3 χιλιοστά ετησίως!

Απειλή για τα ελληνικά νησιά η διάβρωση

Η κατολίσ  θηση της 4-1-2010 στην κοιλάδα   Hunza   του βόρειου Πακιστάν  

Χιλή: Προβλήματα στον απεγκλωβισμό των ανθρακωρύχων

Πώς ένας κυνηγός δεινοσαύρων ανακάλυψε ένα νεκροταφείο στην Σαχάρα 

Η βιομηχανία του κλίματος

Το «ναυάγιο» της Ζακύνθου σε πανοραμική

Α  να  καλύψτε   την   ατμόσφαιρα της Γης  

13/9/2010

Ανησυχητικά τα συμπεράσματα από τη μελέτη της ωκεάνιας ζωής
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http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=201806
http://www.youtube.com/watch?v=1YAOT92wuD8&feature=fvst
http://www.360cities.net/image/elevation360-smugglers-cove-navagio-shipwreck-zante-zakynthos-greece-europe#94.70,-3.50,90.0
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=353942&ct=33&dt=12/09/2010
http://ngm.nationalgeographic.com/2008/09/green-sahara/hettwer-photography
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=42127&catid=7
http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/landslide_lake_in_pakistan.html
http://www.archipelago.gr/en/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/462/xmid/1385/xmview/2/Default.aspx
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=42276&catid=21
http://www.youtube.com/watch?v=y2nYodioNTs&feature=player_embedded
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=352979&ct=33&dt=08/09/2010
http://www.360cities.net/image/alpine-tundra-austria#285.70,0.50,70.0
http://www.spacetelescope.org/images/archive/top100/
http://www.archipelago.gr/en/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/462/xmid/1386/xmview/2/Default.aspx
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4594284
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1867316
http://cnn.com/video/?/video/living/2010/02/11/cnnheroes.wadongo.extra.cnn
http://www.youtube.com/watch?v=t-JqKkOw85k&feature=player_embedded#!
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=354463&ct=33&dt=15/09/2010
http://www.insidecostarica.com/dailynews/2010/september/15/costarica10091503.htm
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread610318/pg1
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12337&subid=2&pubid=59267147
http://www.naftemporiki.gr/infographics/graph.asp?id=29359


Οι 7 πιο καυτές- θερμές πηγές του πλανήτη

Οι αστροναύτες γερνούν δύο φορές πιο γρήγορα

Φωτογράφος   αστρονομίας του έτους 2010  

Παρατηρήσεις στο σχέδιο ΚΥΑ για τις διαδικασίες αδειοδότησης χρήσης νερού

Πολεμώντας για τη διάσωση των δασών της Νιγηρίας

Προσομοίωση πρόσκρουσης αστεροειδούς με την Γη

Χιλή, 27-2-2010:Τσουνάμι πλήττει την πόλη Dich μετά τον σεισμό των 8,8  R  

12/9/2010

Τα ξυλάκια µιας χρήσης «τρώνε» χιλιάδες δέντρα στην Κίνα

Σπηλιά της Αποκάλυψης στην Πάτμο-πανοραμική  φωτογραφία

Οι φυσικοί νόμοι ισχύουν πράγματι σε όλο το Σύμπαν;

Το κυνήγι για ένα μικροσκοπικό μεσογειακό σαλιγκάρι

Φοινικόδασος Πρέβελη: Η φύση αντιδρά! Οι άνθρωποι;

Βίντεο από τον   τελευταίο καταστροφικό σεισμό της Ν. Ζηλανδίας  

Αποστολή στο ηφαίστειο Sinabung της Ινδονησίας αφότου άρχισε η έκρηξη

11/9/2010

Βλέποντας στο διάστημα

Η  ελεύθερη πτώση του Τζόζεφ Κίτινγκερ

Οι  10 μεγαλύτερες ηφαιστειακές εκρήξεις

Αναλύθηκε το περιεχόμενο χαπιών γιατρών της αρχαίας Ελλάδας

Μυρμήγκια,   οι προστάτες της Σαβάνας   

Οι ελέφαντες της ερήμου της Ναμίμπιας-   BBC  

Σμήνη από έντομα σαρώνουν την Αυστραλία που ήδη δοκιμάζεται από καταστροφικές ξηρασίες 

10/9/2010

Καταδύσεις

Ο νεκρός στους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας είναι ο Φίλιππος Β’
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http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11386&subid=2&pubid=29234964
http://www.boston.com/bigpicture/2010/09/diving_in.html
http://www.youtube.com/watch?v=I8STQStqUzE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=U0v5MIdyxZc&feature=youtube_gdata
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=352136&ct=33&dt=03/09/2010
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_1_10/09/2010_354671
http://science.discovery.com/top-ten/2009/volcanic-eruptions/volcanic-eruptions-01.html
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4593625
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11213528
http://www.mayomo.com/89026-expedition-to-sinabung-volcano-after-it-started-erupting
http://www.youtube.com/watch?v=fMVSFk9hjY4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20100907_PK-FOINOKODASOS-PREVELH.pdf
http://www.guardian.co.uk/environment/video/2010/aug/26/snails-national-trust
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=201805
http://www.360cities.net/image/cave-of-the-apocalypse-patmos-greece#479.97,77.64,70.0
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4593451
http://vodpod.com/watch/3155339-terremoto-no-chile-tsunami-atinge-chile-cidade-de-dich-inundada-por-gua
http://www.youtube.com/watch?v=zc4HL_-VT2Y&feature=player_embedded
http://www.protothema.gr/environment/article/?aid=79796
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20100907_Ltr_207_kya-udrogeotrhseis.pdf
http://www.guardian.co.uk/artanddesign/gallery/2010/sep/09/astronomy-photographer-year-2010-pictures#/?picture=366566051&index=0
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4593631
http://www.zmescience.com/science/geology/the-hottest-7-hot-springs-07082010/


Πως γίνεται η ραδιοχρονολόγηση:

Το αρχιπέλαγος Lofoten που ενώνεται με την ηπειρωτική Νορβηγία σε πανοραμική
 

Οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν τον κομήτη του Χάλεϊ

Δοκιμάζοντας το ειδικό όχημα για την έρημο,  RATS  

Λάσπη μετακινεί τα αυτοκίνητα στην πόλη Atrani ,Ιταλίας (Πλημμύρα 9-9-2010)

Πρώτες παρατηρήσεις στο ίχνος του ρήγματος που έδωσε τον σεισμό των 7,4 R στην Νέα Ζηλανδία

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2010-10/9/2010

Η λάσπη μετακινεί τα αυτοκίνητα  στην πόλη Atrani ,Ιταλίας (Πλημμύρα 9ης Σεπτεμβρίου 2010)

  Φωτογραφίες από την λίμνη λάβας του ηφαιστείου   ERTA     Ale  , της Αιθιοπίας  

Παγιδευμένος σε ένα χιλιανό ορυχείο

Καταιγίδα-προκάλεσε κατολίσθηση λάσπης στο   Dunmovin  , Καλιφόρνια  

Εικόνες από τους σεισμούς της   Sumatra  , 2009  
 

Δύο αστεροειδείς θα περάσουν σήμερα, κοντά από τη Γη

Νέος δρόμος απειλεί την μετανάστευση ζώων στην   Serengeti   της Τανζανίας  

Ηφαίστειο   Anak     Krakatoa  ,πανοραμική φωτογραφία  

Ηφαιστειακές πηγές και υδροθερμικά φρεάτια - BBC

Διάβολοι και σύννεφα σκόνης στον Άρη
  

Εικόνες από το γιγαντιαίο υποθαλάσσιο ηφαίστειο   Kawio     Barat  , Ινδονησία  
  

Φονικές κατολισθήσεις στην Γουατεμάλα

Ο κρατήρας Chicxulub

Δείτε πως μια νέα έκρηξη του Βεζούβιου θα επηρέαζε την περιοχή της Νάπολης

Εικόνες από τους σεισμούς της Sumatra, 2009

Καταιγίδα-προκάλεσε κατολίσθηση λάσπης στο Dunmovin, Καλιφόρνια

Έκθεση αφιερωμένη στην θρυλική βασίλισσα Κλεοπάτρα

Πως δημιουργήθηκαν τα νησιά της Χαβάης

Διάβολοι και σύννεφα σκόνης στον Άρη
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http://www.space.com/common/media/video/player.php?videoRef=SP_080912_mars_dust_devil
http://www.youtube.com/watch?v=hOCfb9ox_90&feature=related
http://cleopatra.visitphilly.com/
http://www.youtube.com/watch?v=7oOEWWH7QqE&feature=player_embedded
http://www.boston.com/bigpicture/2009/10/2009_sumatra_earthquakes.html
http://ngm.nationalgeographic.com/2007/09/vesuvius/eruption-interactive
http://science.discovery.com/videos/100-greatest-discoveries-shorts-chicxulub-crater.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-11194676
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-11194676
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/07/photogalleries/100715-giant-underwater-volcano-indonesia-kawio-barat-science-pictures/
http://www.space.com/common/media/video/player.php?videoRef=SP_080912_mars_dust_devil
http://www.youtube.com/watch?v=vTNl9I4B1fI&feature=youtube_gdata
http://www.360cities.net/image/anak-krakatoa-volcano-java-indonesia#7.40,9.60,89.0
http://gu.com/p/2je2f
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=200593
http://www.boston.com/bigpicture/2009/10/2009_sumatra_earthquakes.html
http://www.youtube.com/watch?v=7oOEWWH7QqE&feature=player_embedded
http://www.boston.com/bigpicture/2010/09/trapped_in_a_chilean_mine.html
http://www.decadevolcano.net/photos/ertaale_0208.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Z7Kb7sq12mo&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=Npqx3WmNkv4&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=Z7Kb7sq12mo&feature=player_embedded
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=18177070
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=353500&ct=33&dt=10/09/2010
http://www.360cities.net/image/lyngvaer-lofoten-islands#0.90,5.40,80.0
http://science.discovery.com/videos/greatest-discoveries-earth-science/


Νέος δρόμος απειλεί την μετανάστευση των ζώων στην Serengeti

Christchurch φωτογραφίες από τον σεισμό στην Ν.Ζηλανδία

H   κρυφή γοητεία της σκιάς  

Βίντεο από τον σεισμό των 7,2  R   στην Ν.Ζηλανδία  

Ο προστάτης των ελεφάντων

Ανησυχία στο ηφαίστειο Sinabung, της Ινδονησίας

Νέα Ζηλανδία: σεισμός 7,4 Ρίχτερ

Ο σεισμός της Ν. Ζηλανδίας προκάλεσε πλημμύρες-Βίντεο

Εκατοντάδες καρχαρίες στην αυστραλιανή ακτή-βίντεο

Έπεσε η στάθμη του Αμαζονίου στο Περού

Πως εξατμίστηκε η Μεσόγειος Θάλασσα - BBC

Ο περιπατητής του ουρανού:   DeanPotter  

Προβληματισμός για το ρήγμα στη Μαυροπηγή

Πως δημιουργήθηκε το φεγγάρι-βίντεο

Και άλλη μεγάλη κατολίσθηση στην Κίνα

Το σύμπαν δεν είχε ανάγκη το χέρι του Θεού

Ο τυφώνας   Earl   τρισδιάστατα  

Φωτογραφίες από την ηφαιστειακή έκρηξη της Σιναμπούνγκ στην Ινδονησία

Μετέωρα ,πανοραμική άποψη

Τα τοξικά μέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η ανάσα της Γης

Το 3  ο   μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό φράγμα του κόσμου θα κατασκευαστεί, στον Αμαζόνιο  

Νορβηγικό ελικόπτερο δημιουργεί τεχνητή κατολίσθηση

Δείτε τον  τυφώνα Earl όπως φαίνεται από τον Διαστημικό Σταθμό

T  ην ερχόμενη τριετία θα έχει ολοκληρωθεί το   GPS   σύστημα Galileo  

Ηφαίστειο ξεσπά στο Κονγκό
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http://www.independent.ie/world-news/africa/volcano-erupts-in-the-congo-2318214.html
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=198184
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=17917492
http://www.youtube.com/watch?v=afI58PRmTJ0&feature=player_embedded#!
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-11101842
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=28&ct=18&artid=4587041
http://ngm.nationalgeographic.com/2008/01/high-tech-trash/computer-interactive
http://www.360cities.net/image/meteora-monasteries-greece#412.57,-3.05,70.0
http://www.reuters.com/article/slideshow/idUSTRE67S06O20100829#a=1
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=17959553
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12304&subid=2&pubid=55243147
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-09/02/c_13475398.htm
http://www.space.com/common/media/video/player.php?videoRef=b032503_snx_excerpt_moon
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=169696&cid=4
http://vimeo.com/12031243
http://www.youtube.com/watch?v=BemsLUldVAo&feature=youtube_gdata
http://www.protothema.gr/environment/article/?aid=79485
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11174456
http://cnn.com/video/?/video/world/2010/09/03/ricks.nz.earthquake.witness.cnn
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/us2010atbj.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ehb4sEKFoVg
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4592136
http://www.youtube.com/watch?v=_8zMkyv0nFc
http://www.boston.com/bigpicture/2010/08/in_silhouette.html
http://www.crashbang.co.nz/quake040910/index.html
http://gu.com/p/2je2f


Υποθαλάσσιο χωριό Ζακ Cousteau's στη Ερυθρά Θάλασσα - BBC

Tα μυστικά του Σύμπαντος

Νέες Εικόνες: δείτε τον Ήλιο από κοντά 

Τοπία από τον Άρη

Πόσο βαθιά, είναι παγιδευμένοι οι ανθρακωρύχοι της Χιλής;

Συρρίκνωση-ρεκόρ της θερμόσφαιρας το 2008

NOAA  , αποστολή στο ναυάγιο του Τιτανικού, το έτος 2004  

Η καλντέρα της Σαντορίνης 

Το ποτάμι της οργής

Σύγχρονη αρχιτεκτονική και περιβάλλον

Μελέτη του κλίματος με τους υπερυπολογιστές

Ταξιδεύοντας στον Κρόνο

Θαυμάστε τους «βικτωριανούς» καταρράκτες της Ζιμπάμπουε

Βίντεο από την ηφαιστειακή έκρηξη της Σιναμπούνγκ στην Ινδονησία

Σε πανοραμική φωτογραφία το Πρασονήσι της Ρόδου 

Φάλαινα στις ακτές της Βραζιλίας

Ηφαιστειακή έκρηξη στο Σιναμπούνγκ, στη Σουμάτρα

Μέσα στο ορυχείο της Χιλής 

Το περιβαλλοντικό έγκλημα της Αράλης

Η χολέρα σκοτώνει ανθρώπους στον 21ο αιώνα λόγω της έλλειψης καθαρού νερού

Όταν το υπερηφαίστειο Yellowstone, ξεσπάσει

Ο «ρομποναύτης» ετοιμάζεται για εκτόξευση

Επιστήμονες ανέπτυξαν ξηρό νερό

Εξερευνώντας το ναυάγιο του Τιτανικού

Η παράνομη διακίνηση ελεφαντόδοντου στην Κένυα συνεχίζεται

Κατρίνα:πριν από πέντε χρόνια

Η κατάρα να είσαι φιλόζωος

Φονικές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες προκάλεσαν κατολισθήσεις στην Τουρκία, σκοτώνοντας 11 
άτομα.
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http://www.youtube.com/watch?v=lslv0zD-YIE
http://www.youtube.com/watch?v=lslv0zD-YIE
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=167184&cid=4
http://www.boston.com/bigpicture/2010/08/remembering_katrina_five_years.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11062726
http://www.expeditiontitanic.com/
http://www.physics4u.gr/blog/?p=2483
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=17780055
http://ngm.nationalgeographic.com/2009/08/yellowstone/yellowstone-interactive
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=39789&catid=7
http://cnn.com/video/?/video/world/2010/08/26/ctw.anderson.kazakhstan.shrinking.cnn
http://cnn.com/video/?/video/world/2010/08/28/ac.inside.chilean.mine.cnn
http://www.reuters.com/article/idUSTRE67S06O20100829
http://www.telegraph.co.uk/earth/earthvideo/7965641/Humpback-whale-beached-off-coast-of-Brazil.html
http://www.360cities.net/image/prasonisi
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11123169
http://www.youtube.com/watch?v=hzN1sMcLWEo&feature=youtube_gdata
http://www.boston.com/bigpicture/2010/05/checking_in_on_saturn.html
http://www.youtube.com/watch?v=izCoiTcsOd8&feature=youtube_gdata
http://www.guallart.com/projects
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=351094&ct=33&dt=29/08/2010
http://www.360cities.net/image/bay-view-ia-santorini-greece#0.00,0.00,70.0
http://www.youtube.com/watch#!v=6Z7REEnwKOQ&feature=related
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11386&subid=2&pubid=27086962
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/08/26/graphic.chile.mine/index.html#fbid=h7SKR_yCXir&wom=false
http://www.boston.com/bigpicture/2009/11/martian_landscapes.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/08/photogalleries/100830-sunspot-sun-space-sharpest-view-pictures#/new-solar-observatory-telescope-sunspot-close-up_25024_600x450.jpg
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=194792
http://www.youtube.com/watch?v=0mTCj-DUHro&feature=youtube_gdata


Ανησυχία για τα νέα αναχώματα της Νέας Ορλεάνης

Οι παγιδευμένοι ανθρακωρύχοι τραγουδούν τον εθνικό ύμνο-βίντεο

Ο «Άνθρωπος των Πάγων», δεν βρέθηκε τυχαία στις ιταλικές Άλπεις

Χιλή: γραφικό σχεδίου διάσωσης των μεταλλωρύχων

Τα 20 πιό σημαντικά  εθνικά μνημεία της Αμερικής

Οι ανθρακωρύχοι της Χιλής είναι ζωντανοί - αλλά η διάσωση θα διαρκέσει 4 μήνες

Μέσα στην καλντέρα   Krafla   της Ισλανδίας  

Είστε εξυπνότεροι από έναν χιμπατζή;

Επέστρεψαν οι κουκουβάγιες στην περιοχή της Ακρόπολης

Πανοραμική φωτογραφία του υπερηφαιστείου του   Yellowstone  

Σπάνιος ανεμοστρόβιλος φωτιάς στην Βραζιλία

Έρευνα ανατρέπει τις βασικές αρχές του Δαρβίνου

Επιστρέφοντας στο σπίτι που δεν υπάρχει

Άγνωστο είδος μικροβίου βρέθηκε να τρώει την πετρελαιοκηλίδα της BP

Αίγυπτος: Νέο πυρηνικό εργοστάσιο στη "γειτονιά μας"

Βίντεο με προηγούμενη έκρηξη του ηφαιστείου Γαλέρας στις 17/1/2008

Φωτογραφίες από τον σεισμό των 8,8  R   της Χιλής( 27 Φεβρουαρίου 2010)  

Το ηφαίστειο Γαλέρας της Κολομβίας εξερράγη σήμερα

Τέσσερις μήνες θα χρειαστούν για τη διάσωση των μεταλλωρύχων

H βιοποικιλότητα προσφέρει ευκαιρίες στις επιχειρήσεις

Το ηφαίστειο της Νισύρου σε πανοραμική φωτογραφία 360⁰

Πλημμύρες στο Πακιστάν:   To   δράμα σε εικόνες  

Ο «φύλακας» των ματωμένων διαμαντιών

Τι συμβαίνει στα πετρώματα με βακτήρια που προωθούμε στο διάστημα;

Οι πρώτες φωτογραφίες  από το πιθανό ανάκτορο του Οδυσσέα στην Ιθάκη 

Ο πλάτανος του Ιπποκράτη στην Κω 

Οικολογικό έγκλημα η καταστροφή τού φοινικόδασους στον Πρέβελη-Ρεθύμνου

Η Χιλή εξασφαλίζει σανίδα σωτηρίας στους παγιδευμένους ανθρακωρύχους

Η Πέτρα έκρυβε ελληνιστικές ζωγραφιές

Σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού

Βρέθηκε  το παλάτι του Οδυσσέα;

Πόσο πάγο θα  χάσει η Αρκτική μέχρι το έτος 2100
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http://ngm.nationalgeographic.com/2007/06/vanishing-sea-ice/sea-ice-interactive
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=38947&catid=22
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/us2010aiad.php#details
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=23/08/2010&id=195461
http://www.reuters.com/article/slideshow/idUSTRE67L1H620100824#a=1
http://www.protothema.gr/environment/article/?aid=78357
http://www.360cities.net/image/tree-of-hippocrates-kos-greece#223.20,0.50,106.8
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=39264&catid=3&la=1
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11044289
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4590203
http://edition.cnn.com/interactive/2010/08/world/gallery.large.pakistan.flood/aug.17.html
http://www.360cities.net/image/volcano-crater-stefanos-in-nisyros-greece
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=13816&subid=2&pubid=51073147
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4590628
http://www.e-typos.com/content.aspx?catid=24&cid=11740
http://www.boston.com/bigpicture/2010/02/earthquake_in_chile.html
http://www.youtube.com/watch#!v=5BMlG56tI4c&feature=related
http://www.e-typos.com/content.aspx?catid=24&cid=11756
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231056480
http://cnn.com/video/?/video/world/2010/08/24/lah.pak.flood.return.cnn
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_1_25/08/2010_351837
http://www.telegraph.co.uk/earth/earthvideo/7963274/Rare-fire-tornado-caught-on-film.html
http://www.360cities.net/image/grand-prismatic-pool-at-yellowstone#11.40,0.00,86.7
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12333&subid=2&pubid=53269150
http://www.youtube.com/watch?v=q40YgjU1cs8&feature=youtube_gdata
http://www.360cities.net/image/inside-krafla-caldera#-40.67,10.76,89.1
http://www.youtube.com/watch#!v=ryUuw385jKk&feature=related
http://www.latimes.com/travel/la-tr-nationalmonuments-most-pg,0,4144182.photogallery
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/08/100825_video_chile_mineros_rescate_grafico_np.shtml
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=196561
http://www.telegraph.co.uk/news/newsvideo/7967221/Trapped-Chilean-miners-film-themselves-singing-national-anthem.html
http://cnn.com/video/?/video/us/2010/08/24/bua.foreman.nola.levee.cnn


Ο πλάτανος του Ιπποκράτη στην Κω 

4 μήνες μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Eyjafjallajökull της Ισλανδίας     

Έκθεση φωτογραφιών: Ανακαλύπτοντας τον Τιτανικό

Φινλανδία: Βόρειο στενό   Bj  ö  rkholm  

Η λίμνη Κάρλα, εξαντλείται

O πιο δύσκολος αγώνας στην ωκεανοπλοΐα. 

Το υπέροχο νησάκι της Τελένδου στην Κάλυμνο

Τα πέτρινα σπίτια της Πορτογαλίας

Ψάχνει στο Αιγαίο τα μυστικά της ζωής 

O πιο δύσκολος αγώνας στην ωκεανοπλοΐα. 

Το υπέροχο νησάκι της Τελένδου στην Κάλυμνο

Τα πέτρινα σπίτια της Πορτογαλίας

Ψάχνει στο Αιγαίο τα μυστικά της ζωής 

H   σπηλιά του Δράκου  

Πως βυθίστηκε ο Τιτανικός;

Πώς να προστατευθείτε από τις μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες

Το μουσείο του Λούβρου σε πανοραμική φωτογραφία 360⁰

Νεκρές φάλαινες στις ακτές της βόρειας Νέας Ζηλανδίας, βίντεο 

Κοράλλια στην κατάψυξη

Επικίνδυνες καταβόθρες κοντά στην Αριζόνα, βίντεο

Θυελλώδεις ουρανοί

To   πρώτο γεωπάρκο  της Τουρκίας ανοίγει στην Άγκυρα  

Το Σεπτέμβριο το οριστικό σφράγισμα της πετρελαιοπηγής

Κροκόδειλοι σπέρνουν τον τρόμο στην Κύπρο

Τα 5 κορυφαία καρστικά μέρη στην Νότια Κίνα 

Φωτογραφίες από διάφορες καταβόθρες της Γης
Πανόραμα: Φυσικό, Αρχαίο και σύγχρονο της Αίγυπτου σε 360⁰

Το 2050 θα τρώμε τεχνητό κρέας

Εικόνες από τις κατολισθήσεις στην περιοχή Zhouqu,της Κίνας

Τα φιλόδοξα σχέδια της Τουρκίας για την κατασκευή 15 υδροηλεκτρικών φραγμάτων
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http://cnn.com/video/?/video/world/2010/08/17/anderson.turkey.nature.threat.cnn
http://www.boston.com/bigpicture/2010/08/landslides_strike_zhouqu_count.html
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11386&subid=2&pubid=25354949
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/artsandliving/travel/features/2008/egypt/index.html
http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/03files/Endangered_Earth_Sinkhole_Assorted_Locals.html
http://chinablog.cc/2009/03/top-5-karst-peak-forests-in-china-with-google-earth-links/?show=gallery
http://www.espressonews.gr/default.asp?pid=79&catid=1&artID=1243463
http://news.pathfinder.gr/scitech/649646.html
http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=0716211301888-2010-07-19
http://www.boston.com/bigpicture/2010/07/stormy_skies.html
http://arizonageology.blogspot.com/2010/08/news-report-on-sedona-sinkholes.html
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=349336&ct=33&dt=19/08/2010
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=349336&ct=33&dt=19/08/2010
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Βίντεο με την λίμνη λάβας στο ηφαίστειο Marum του Βανουάτου 

Ρωσία: φόβοι για χιλιάδες νεκρούς από τον καύσωνα

Ο κόσμος των νεφών και των κυμάτων 

 Εικόνες από τις καταστροφικές πλημμύρες του Πακιστάν

Πεζοπορία στα Ιμαλάια

Ιταλία: Σεισμός στα Αιόλια Νησιά με τραυματίες

Πορτογαλία η... Πράσινη! 

Σεισμός 7.3  R  ,στις 10/8/10,στο Βανουάτου: βίντεο από κάμερα ασφαλείας   

Δορυφορικές εικόνες: Σύγκριση πλημμυρών 2009-2010, του Πακιστάν

Ένα νέο είδος που ζει χωρίς οξυγόνο ανακαλύφτηκε στην Μεσόγειο

Ασυνήθιστα φαινόμενα στον ήλιο προκαλούν το ενδιαφέρον

Ανακάλυψαν πετρώματα ίδιας ηλικίας με τη Γη

Ψάχνοντας για επιζώντες στην   Gansu  

Διέσχισε τη ζούγκλα του Αμαζονίου και τρεφόταν με πιράνχας, βίντεο

Η βροχή διαττόντων σε φωτογραφίες

Εικόνες  από τις πυρκαγιές στην Ρωσία 

2 Έλληνες ωκεανογράφοι στη μάχη για την απορρύπανση 

Τα κοράλλια είναι ψάρια ή φυτά;

Δείτε  το υπερθέαμα  με τα "πεφταστέρια" επάνω από τον ουρανό, βίντεο

Φόβοι για παγκόσμια εξάπλωση ενός βακτηρίου που είναι ανθεκτικό στα αντιβιοτικά 

Και τα πτηνά χρησιμοποιούν εργαλεία-βίντεο

10 αμφίβια είδη που έχουν πάνω από μια δεκαετία να φανούν

Ξαναγράφεται το βιβλίο της ανθρώπινης εξέλιξης

To   ενοχλητικό ηφαίστειο της Ισλανδίας, σε φωτογραφίες.  

Νοσοκομείο για τις ελληνικές θαλάσσιες χελώνες που απειλούνται 

Ενας αόρατος εχθρός στο πιάτο μας

Πως οι ουρακοτάγκοι δείχνουν το ταλέντο τους στην μίμηση;

Στο στόχαστρο των Σικελών βρίσκεται η αυστραλιανή πετρελαιακή ΑDΧ 
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Προσαρμογή ή θάνατος

Στην Ασία οι ρίζες του αγγουριού

«Φτωχότερα» τα τροπικά δάση ως το 2100

Αποστολή της ΝΑSΑ σε επικίνδυνο αστεροειδή 

Σπάνιοι οργανισμοί-Χαρτογραφώντας τα βάθη των ωκεανών

Μεταλλεία Κασσάνδρας: Υποβολή περιβαλλοντικής μελέτης 

Δείτε το τεράστιο νησί πάγου που αποσπάστηκε να επιπλέει μακριά από την Γροιλανδία

Οι ρωσικές πυρκαγιές και τα κύματα καύσωνα-Ερασιτεχνικό βίντεο

Το μετάξι πιο ισχυρό και από το ατσάλι 

Το πρώτο βίντεο από την κατολίσθηση της   Gansu  

Ρομπότ-ντετέκτιβ στη Μεγάλη Πυραμίδα 

Φωτογραφίες από την κατολίσθηση του Meager Creek στον Καναδά

Κάποτε ήταν ένας όμορφος πλανήτης... 

Σπηλαιοθεραπεία σε ένα αλατωρυχείο στην Ουκρανία.

Δείτε τους κόκκινους ψαμμίτες της Πέτρας-Ιορδανίας σε πανοραμική φωτογραφία 360⁰

Πως μετανάστευσαν οι πίθηκοι από την αμερικανική ήπειρο στην Καραϊβική 

Βίντεο από το ναυάγιο της Αρκτικής που βρέθηκε μετά από 150 χρόνια

Θαυμάστε τους γρανίτες του   Yosemite   από μια διαφορετική οπτική γωνία  

Η έκρηξη του ηφαιστείου της Αγίας Ελένης σε φωτογραφίες

Μία τεράστια παγονησίδα αποσπάστηκε από παγετώνα της Γροιλανδίας

Ταξιδεύοντας  στα βασαλτικά νησιά του Β.Πόλου, FrantzLandJosef

Μυστηριώδης ασθένεια σκοτώνει τις νυχτερίδες

Παγετώνες πριν και μετά

Εμείς και το κλίμα

Αλήθειες και μύθοι για πετρέλαιο, χρυσό και τους κρυμμένους θησαυρούς της Ελλάδας 

Χιροσίμα, 65 χρόνια μετά-Οι εικόνες της ντροπής που απέφυγαν να μας δείξουν

Που μπορώ να δω το Σέλας;

Για το ρήγμα ευθύνεται η βροχή
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Ο σωματότυπός μας ευθύνεται για τα τσιμπήματα της σκνίπας 

Υδροθερμικά φρεάτια στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο

Οι μύλοι της Πάτμου άνοιξαν τα... φτερά τους 

Πώς να επιλέξετε έναν αρσενικό γορίλλα που θα κάνει τα θηλυκά ευτυχισμένα;

Πώς θα φτιάξετε ένα δορυφόρο;

Οι πυρκαγιές στην Ανατολική Σιβηρία  

Ο πλανήτης χάνει το οξυγόνο του 

Φωτογραφίες από κατολισθήσεις εξαιτίας του σεισμού της Αϊτής ,12/1/2010

Μεσόγειος, η πλέον απειλούμενη θάλασσα στον κόσμο

Δείτε πως  τα φύκια «καταπίνουν» παραλία στο Qingdao, της Κίνας 

Ηλιακό «τσουνάμι» κατευθύνεται προς τη Γη; 

Προσομοίωση της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης

Εκρήξεις στον Ήλιο
Ανακαλύφθηκε υποθαλάσσιος ποταμός

Στον αέρα «χαρταετοί» - ανεμογεννήτριες 

Πώς προκύπτουν οι βροχές μετεωριτών

Βίντεο από τις πλημμύρες στο Πακιστάν

Εκατομμύρια ψάρια κείτονται νεκρά στα ποταμια της Βολιβίας!

Αρχαία γαρίδα για πρώτη φορά στη Σκωτία

Χαλάζι γίγαντας βάρους περίπου ενός κιλού έπεσε στην Ν.Ντακότα των ΗΠΑ

Φονικές πλημμύρες στο Πακιστάν, βίντεο

Μια εκπληκτική κατολίσθηση στην Κίνα

Η υπερθέρμανση είναι εδώ 

Υποβρύχιο ή νάρκη χτύπησε το τάνκερ 

Κρατά ο ήλιος μας στον πυρήνα του ένα «σκοτεινό» μυστικό;

Κατάδυση στην Σαντορίνη

Ελληνικό πάρκο δελφινιών προκαλεί αντιδράσεις -  BBC  

Μειώνεται συνεχώς το φυτοπλαγκτόν της Γης 

Βρήκαν το χαμένο πλοίο ύστερα από 157 χρόνια
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Η παλαιότερη λίμνη της Γης, κινδυνεύει να αφαιρεθεί από τον κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ

Φωτογραφίες από τον Ναυτίλο- ναυάγιο της Κνίδου

«Γιγάντιο κύμα» ευθύνεται για την έκρηξη στο ιαπωνικό τάνκερ 

Δείτε πως υπερυπολογιστής  προβλέπει την γέννηση τροπικού κυκλώνα

Η Βαλτική έγινε βούρκος 

Τα γονίδια του Μαθουσάλα

Εφικτό το ταξίδι στο παρελθόν 

Το ψέμα κυριαρχεί και στο ζωικό βασίλειο

Ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Ε.Ε.

Ισημερινός: Εθνικοποιούν τα κοιτάσματα πετρελαίου
Το νέο «μήλον της Εριδος»

Σε εικόνες: απολιθωμένα αρθρόποδα

Ρόμπερτ Μπάλαρντ: Εξερευνώντας τον κρυφό κόσμο των ωκεανών

Άρχισαν ξανά οι προσπάθειες στον Κόλπο του Μεξικού

Οι “100 πλανήτες σαν τη Γη" είναι πραγματικά μόνο 5 

H αρχαιότερη επιγραφή της Ιερουσαλήμ 

Φαινόμενο θερμοκηπίου και στην άβυσσο 

Σε εικόνες: πεταλούδες που απειλούνται με εξαφάνιση

Σωματίδια γυαλιού μπορούν να σας κάνουν αόρατους

Ζούμε μέσα σε μια μαύρη τρύπα; 

Ηφαιστειακή σκόνη πέφτει στο Κάτλα της Ισλανδίας

Aσβεστώνει τις βουνοκορυφές για να μη λιώσουν οι πάγοι…

H ηλιακή ακτινοβολία διαπερνά τις ομπρέλες

Ανακάλυψαν 10 άγνωστους οργανισμούς στα νερά του Ατλαντικού 

Το σύμπαν του Στίβεν Χόκινγκ

Νέες φωτογραφίες από το ηφαίστειο της Kilauea της Χαβάης

Κατάπτωση βράχου στην κοιλάδα Pangi Himachal Pradesh στην Ινδία

Θανάσιμες πλημμύρες έπληξαν την νοτιοδυτική Κίνα
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Πως ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε; 

Αττική: Ποιες είναι οι ακατάλληλες ακτές 

Eνα εκατομμύριο επισκέπτες στο Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου

Κοσμική Έκρηξη τυφλώνει τον δορυφόρο Swift

Τα κανόνια του Αρχιµήδη 

Βαθιά σκοτεινά μυστικά

Λειψυδρία και ξηρασίες απειλούν την Eυρώπη 

Η πρώτη εικόνα του Σύμπαντος-βρέφους

Καμπανάκι για 20 πιθανά καρκινογόνα 

Τέρατα από την άβυσσο 

25.000 νέους αστεροειδείς ανακάλυψε η ΝΑΣΑ

Απολιθώματα αποκαλύπτουν μακρινό πρόγονό μας 

«Σταμάτησε η διαρροή πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού»

Σε εικόνες: το δυναμικό παρελθόν του Ερμή 

Τα μυστικά της υπερ-μακροβιότητας 

Σπάνιο μανιτάρι σκοτώνει Κινέζους

Ανησυχία για την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης στον Ινδικό ωκεανό

Στη σκιά της Σελήνης

Σε εικόνες: Οικολογικές λύσεις για νερό από ινδούς αγρότες

Νέο αμερικανικό μορατόριουμ στις υπεράκτιες γεωτρήσεις

Στενές επαφές με γιγάντιο αστεροειδή 

Ανάστατοι οι κάτοικοι από ρήγμα που… πλησιάζει στα σπίτια τους

Αυξάνεται η θερμοκρασία του Ηλιου

Το αρχαιότερο γραπτό δείγμα βρέθηκε στην Ιερουσαλήμ 

Ολική έκλειψη Ηλίου 

Ο άνθρωπος η αιτία για την εξαφάνιση των μαμούθ 

Άνοιξε η γη στην Κοζάνη

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Προστασία της βιοποικιλότητας»
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Πριν από 800.000 χρόνια έφτασαν οι πρώτοι άνθρωποι στη Βρετανία

Εντονη η διάβρωση των ακτών στην ανατολική Ρόδο

Μπορεί ένα πουλί να πετάξει στο διάστημα;

Με     τα     φτερά     του     Ηλίου     

The Charles Darwin Foundation 

Προειδοποίηση για φαινόμενο «Λα Νίνια» στον Ειρηνικό

Η πυρηνική ενέργεια καλύπτει το 30% των αναγκών της ΕΕ

Εσπασαν τον μυστικό κώδικα του Πλάτωνα 

Αλλάζουν τα δεδομένα του κλίματος

Φυλάκιση σε      γεωλόγο για κλοπή κρατικών απορρήτων   

Το αρχαιότερο φως του Σύμπαντος 

SOS για τους ωκεανούς

Πράσινο σπίτι

Πραγματικότητα το σενάριο του Τζουράσικ Παρκ 

Η μαθηματική διάνοια του Πέρελμαν 

Η... ζεστή μουσική του Ηλιου

Ενας γίγας γεννιέται 

Φωτογραφίες από τα  βάθη των πόλεων

«Τα βακτήριά μου θα σώσουν τον κόσμο»

Εκστρατεία για τις χελώνες στον Κόλπο του Μεξικού 

Ο κύκλος του νερού

10 επιστημονικά σημεία-όπου η μητέρα φύση αποκαλύπτει τα μυστικά της

H     Γη μας ως τέχνη, μέσα από τα μάτια του   Landsat  

Φωτογραφίες από ηφαιστειακή έκρηξη στον Νότιο Ειρηνικό

Προς πώληση τα «ματωμένα διαμάντια» της Ζιμπάμπουε

Η απίστευτη δύναμη της αστραπής

Οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί «εμφανίστηκαν στη Γη πολύ νωρίτερα»

Νέο «παράθυρο»στην παρατήρηση 
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Μεσογειακό Ταμείο Άνθρακα

Η τελευταία τρέλα από τη Νικαράγουα ,παιχνίδι πάνω σε ενεργό ηφαίστειο.

Τα μυστικά χειρόγραφα του αλχημιστή Ισαάκ Νεύτωνα
Μεσόγειος,μέτρα κατά της ρύπανσης

Άνοιξε το κάνιστρο με τη σκόνη του αστεροειδή Ιτοκάουα

Νερό: η κύρια αιτία συγκρούσεων τα επόμενα χρονια;

Η Μεσόγειος ανεβάζει θερμοκρασία εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα

Πόσο ασφαλή είναι τα πυρηνικά στην Ευρώπη;

Νέα στοιχεία για νερό στον Άρη αυτή τη φορά από παγετώνες

«Το πλοίο του μέλλοντος»

Ο σύγχρονος βροχοποιός δεν είναι ένας μάγος 

'Ερευνες για πετρέλαιο στον Πατραϊκό

Οι ωκεανοί πνίγονται στο... μποτιλιάρισμα 

Πρώτα ευρήματα από τον αστεροειδή «Ιτοκάβα»

Ανησυχία για τον Κόλπο του Μεξικού από τις καταιγίδες

Δείτε το εθνικό πάρκο της   UTAH   σε τρισδιάστατη φωτογραφία  

Διπλή μετάλλαξη ίσως επέτρεψε στα ψάρια να πατήσουν στη στεριά

Σούπερ-θύελλες μαίνονται στον εξωπλανήτη-κόλαση «Όσιρι»

Δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής τοξικών αποβλήτων 

Σε εικόνες: Το ταραγμένο περιβάλλον της Μαδαγασκάρης

Με σίδηρο θα ψεκάσουν τον Ανταρκτικό Ωκεανό 

Η ανθρώπινη φυλή δεν θα υπάρχει σε 100 χρόνια

Στα σαγόνια του... ανθρώπου 

«Πηγή» μόλυνσης τα περιστέρια 

Υπό εξαφάνιση και ο ρινόκερος της Ιάβας

Δείτε σε πανοραμική πλήρη οθόνη(360) το ηφαίστειο της Αγίας Ελένης

Πόλεμοι μεταξύ χιμπατζήδων μαίνονται στην Αφρική

Το διαιτολόγιο των πρώτων Βρετανών 

Δορυφόρος βλέπει τη Γη σε 3D
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Στην Ευρώπη ρεύμα από τη Σαχάρα σε πέντε χρόνια

Οι ουραγκοτάγκοι έχουν τη δική τους γλώσσα 

Δυσκολεύονται να ανασάνουν» οι ωκεανοί του πλανήτη

Ο παλαιότερος απόγονός μας έμοιαζε με χιμπαντζή 

Οι πνεύμονες της Γης

Ο Αρης όπως δεν τον έχετε δεί 

Η ΕΕ «θα απαγορεύσει τις ρυπογόνες μονάδες λιγνίτη από το 2023»

Δαγκωματιές ηλικίας 75 εκατ. ετών

Εντοπίστηκε διαστημικός βράχος σε απόσταση 6 δισ. χιλιομέτρων από τη Γη

Δίωξη για ανθρωποκτονία σε σεισμολόγους 

Προσομειώσεις σεισμών στην Νότια Καλιφόρνια,USGS

Η σελήνη έχει πολύ νερό 

Ο πλανήτης Αρης έχασε τον... ωκεανό του

Έρχεται η Παγκόσμια Ψύξη

Ξανά στο διάστημα ο Θόδωρος      Γραμματικόπουλος  

Οι φάλαινες «καθαρίζουν» την ατμόσφαιρα 

Ινδονησία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από τα 7,1 Ρίχτερ

Γνωρίστε τα 10 καλύτερα φυσικά πάρκα των ΗΠΑ

Τρίχες θηλαστικών ηλικίας 100 εκατ. ετών

Τέθηκε σε λειτουργία το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο στον κόσμο

Επέστεψε στη Γη το ιαπωνικό διαστημόπλοιο Hayabusa

Σεισμός 7,7R στα νησιά Νικομπάρ της Ινδίας

Ηλιακό ιστιοφόρο βάζει πλώρη για την Αφροδίτη

Οταν η Γη ήταν ένας απέραντος ωκεανός

Αύξηση 3 βαθμών της θερμοκρασίας της Γης ως το 2100

Νέα… εμφάνιση των βατραχιών στην Εγνατία
Χαρτογραφώντας τον πλανήτη: από το πιό ψηλό βουνό στη βαθύτερη ωκεάνια τάφρο

Η Γη και η Σελήνη μπορεί να έχουν δημιουργηθεί πιο αργά

Πετρέλαιο και στα βάθη του Κόλπου του Μεξικού
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Ερχονται νέα ταξίδια για την «Καλυψώ» του Κουστώ

Μειώνεται μυστηριωδώς ο αριθμός των φιδιών παγκοσμίως

Ατλαντίδα... η Σαντορίνη; 

Πόλεμος ακτιβιστών με αλιείς ερυθρού τόνου στη Μεσόγειο

Ανακαλύφθηκε ότι οι κροκόδειλοι μπορούν να διασχίσουν ωκεανούς!

Νέες φωτογραφίες απο την τρύπα της Γουατεμάλας

Οι πίθηκοι στην Ευρώπη εξαφανίστηκαν λόγω κλιματικής αλλαγής

300 θάνατοι από δηλητηρίαση μόλυβδου 

Αγία Ελένη, πριν από 30 χρόνια(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Δύσκολη η μάχη κατά της πετρελαιοκηλίδας

Ψάχνουν τις πηγές νερού στη Σελήνη 

Εντοπίστηκε νερό σε μορφή πάγου πάνω σε αστεροειδή 

Οι «Ιντιάνα Τζόουνς» που σώζουν ζωές 

Προσομοίωση αποστολής στον Αρη

Τύμπανα πολέμου για το νερό του Νείλου 

Ενδείξεις ζωής στον Τιτάνα 

Εξερευνήστε ένα εικονικό ηφαίστειο

Μικρές εκρήξεις στο Eyjafjallajökull: Έναρξη κάτι νέου ή τελειώνει κάτι παλιό;

Διαρροή πετρελαίου: άρχισαν να σκέπτονται την παρέμβαση με πυρηνικά;

Φωτογραφίες από την «επίθεση» του μετεωρίτη στον Δία

Ο Δίας δέχτηκε επίθεση από μετεωρίτη 

Ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του Δούναβη 

Ελικόπτερο θα πετά με βιοκαύσιμο από φύκια 
Δείτε τις εκρήξεις του ηφαιστείου Tungurahua, του Εκουαδόρ 

Linfen, Κίνα: η πιο μολυσμένη πόλη στον κόσμο

Οι 7 πιο καταπληκτικές τρύπες στη Γη

Υποθαλάσσιο ηφαίστειο εκρήγνυται 90 μίλια βόρεια της Σαϊπάν

Προβλέψεις για 10 τυφώνες στον Ατλαντικό
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Άγνωστο αντικείμενο πλησίασε τη Γη

Δείτε την πιό αλμυρή λίμνη στη Ρωσία - Baskunchak που βρίσκεται στην περιοχή του Αστραχάν.

Εικόνες από ακραία τοπία, γεωμορφές και διεργασίες

Φωτογραφίες από διάφορες καταβόθρες

50 πανέμορφες φωτογραφίες,Γεωλογίας

Φωτογραφίες απο την έκρηξη του Eyjafjallajökull το 2010 (Ισλανδία)

Το «καυτό» κλίμα της Αφροδίτης θα μελετήσει ιαπωνικός δορυφόρος

Αγνοείται η τύχη Έλληνα γιατρού σε οροσειρά των Ιμαλαϊων

Φωτογραφίες απο το NG -Visions of Earth

O xάρτης του ουρανού με υπέρυθρο «μάτι»

Ο αρδιπίθηκος και ο πρόγονος κανίβαλος 

Ο Αδάμ των... κεφαλόποδων 

Έκρηξη ηφαιστείου κοντά στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας .

Σε εικόνες: Τα ηφαίστεια εκρήγνυνται στον Ισημερινό και τη Γουατεμάλα

Πανικός στην Τουρκία με τα βατράχια της Κορώνειας

«Βρυχάται» και δεύτερο ηφαίστειο στην Ισλανδία

Εφθασε η Εκτη Μεγάλη Εξαφάνιση; 

Η BP «κατάφερε να ανακόψει τη διαρροή στον Κόλπο του Μεξικού»

Βίντεο με      τα βατράχια της Θεσσαλονίκης  

Το Ίντερνετ χρειάζεται νέα υποθαλάσσια καλώδια

Εξαφανισμένο είδος κηρύχθηκε υδρόβιο πτηνό της Μαδαγασκάρης

Ο «τρικεράτωψ» ήταν και Ευρωπαίος

Χιλιάδες βατράχια «κατέλαβαν» την Εγνατία Οδό και προκάλεσαν ατυχήματα

Αναμένεται σύντομα η έκθεση για την καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού 

Αστέρι κατασπαράζει πλανήτη

Όταν κοπάζει η «βροχή ηλεκτρονίων» γίνεται σεισμός 

Πως τα φυτά θα σώσουν τον κόσμο;

Τέρμα η ανεμότρατα...
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Θαλάσσιες γεωτρήσεις με διασφαλίσεις προετοιμάζει ο Μπ. Ομπάμα 

Ποιος έχει τα μεγαλύτερα ηφαίστεια – ο Άρης ή η Γη?(ΒΙΝΤΕΟ)

Η συνθετική ζωή γίνεται πραγματικότητα(ΒΙΝΤΕΟ)

«Ψηφιακό γονιδίωμα» προς χρήση από τις επόμενες γενιές

Το σταθερό μέγεθος του ήλιου διαχρονικά εκπλήσσει τους επιστήμονες

Παρατηρείστε το ηφαίστειο Eyjafjallajökull σε πραγματικό χρόνο από webcam

Προετοιμασίες για «μεγάλο σεισμό» στο Σαν Φρανσίσκο;

 Ηλιοβασιλέματα και άλλα θαύματα του ουρανού-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 Καταστροφή στους υδροβιότοπους της Λουιζιάνα καθώς το πετρέλαιο εισρέει

Πήραμε... ζωή από τα ψάρια!

Φωτογραφίες από το ηφαίστειο Eyjafjallajökull στην Ισλανδία

 Τα κοράλλια της Φλόριντα απειλεί τώρα η γιγάντια πετρελαιοκηλίδα στις ΗΠΑ

 Ανακαλύψεις νέων ειδών από επιστήμονες

Ούτε οι σαύρες δεν θα αντέξουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής

Η πράσινη ενέργεια δεν είναι και τόσο δωρεάν

 Ίχνη από δεινόσαυρους-γίγαντες ανακαλύφθηκαν στην Παταγωνία

Γκρίζα φάλαινα στη Μεσόγειο για πρώτη φορά εδώ και αιώνες

Πουλάνε ηφαιστειακή τέφρα και… πλουτίζουν
 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση «σκοτώνει» την καρδιά
 

Κομήτης συγκρούστηκε με τον Ήλιο

Υψηλά επίπεδα υδραργύρου στους Ιάπωνες που τρώνε δελφίνια

  Ισπανία: Κλειστά αεροδρόμια λόγω ηφαιστειακής τέφρας
 

Φυσαλίδα μεθανίου φέρεται να προκάλεσε τη γιγάντια πετρελαιοκηλίδα στις ΗΠΑ

Ηλιακοί πύργοι ηλεκτροδοτούν ισπανικές πόλεις     

 Διαρροές πετρελαίου και εκρήξεις τιμών πετρελαίου

Το μυστικό της «μύτης» του σφυροκέφαλου

Νερά πλημμύρας φέρνουν μια εθνική οδό σε μια γειτονιά του Κίνγκστον, Τένεσι-ΗΠΑ

Βρέθηκε φάλαινα 42 εκατομμυρίων ετών
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Εικόνες απο τον Ήλιο

To ηφαίστειο, το βόρειο σέλας και νέα στοιχεία για το κλίμα

Η χειρότερη μόλυνση στην ιστορία των ΗΠΑ

Ένα εκατομμύριο τετραγωνικά χλμ δάσους έχασε ο πλανήτης σε μια πενταετία

 Τα μικρόβια βασιλεύουν στους ωκεανούς του πλανήτη

Γιατί τη νύχτα δεν πίνουμε πολύ νερό;

 Στίβεν Χόκινγκ: «Εξωγήινοι μπορεί να υπάρχουν» 

Οι πρόγονοί μας «είχαν διασταυρωθεί με τους Νεάντερταλ»

Χταπόδι κλέβει βίντεο-κάμερα(ΒΙΝΤΕΟ)

 Εικόνες: Το ηφαίστειο της Ισλανδίας εκρήγνυται, κάτω από τον πάγο

Η επιστήμη των ηφαιστειακών εκρήξεων

Για χρόνια πιθανά προβλήματα στις αερομεταφορές λόγω ηφαιστείων

Μειώνεται η δραστηριότητα του ηφαιστείου Eyjafjoll

Με απώτερο στόχο τον Αρη
 

Οι κυνηγοί ανεμοστρόβιλων(ΒΙΝΤΕΟ)

Το γήινο μαγνητικό πεδίο είναι ηλικίας 3,45 δισ. ετών

Κίνα: 300 νεκροί, 8.000 τραυματίες από τα 6,9 Ρίχτερ

 Τα ηφαίστεια της Αφροδίτης είναι «ζωντανά» 

Η ζέστη οδηγεί τους καρχαρίες κοντά στις ακτές

Το Σύμπαν τρέχει και επεκτείνεται 

Ανακαλύφθηκαν τα βαθύτερα υποθαλάσσια ηφαίστεια

Προσομοιώσεις συμπεριφοράς κτηρίων σε σεισμικές δονήσεις(ΒΙΝΤΕΟ)

Ανακαλύφθηκε ο κοντινότερος στη Γη «σκοτεινός ήλιος» 

Μαθήματα αρχιτεκτονικής από τους τερμίτες

Κατεδάφιση σταδίου στις ΗΠΑ αξιοποιείται ως γεωλογικό πείραμα

Χταπόδι εναντίον θαλάσσιου λιονταριού (ΒΙΝΤΕΟ)
 

Το ηλιακό μας σύστημα θα κτυπηθεί από ένα πορτοκαλί νάνο αστέρι, αλλά σε 1,5 εκατομμύρια 
χρόνια

Τιτάνας: Η δεύτερη Γη
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Γανυμήδης: το μεγαλύτερο φεγγάρι του ηλιακού συστήματος

Οι ωκεανοί καλύπτουν τη Γη εδώ και 4 δισεκατομμύρια χρόνια

Διχάζει το ύψος του Εβερεστ

Κίνδυνος ερήμωσης της Μεσογείου

Μικρός αστεροειδής πέρασε από τη γειτονιά της Γης

 Υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων από συνθετικά προϊόντα στα νεόδμητα διαμερίσματα

Στον ελληνικό βυθό βρέθηκαν τα πρώτα ζώα που δεν χρειάζονται οξυγόνο

Νέο είδος αυστραλοπίθηκου, νέο κομμάτι στο παζλ της ανθρώπινης εξέλιξης
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