Environmental Impact
(Влияние върху околната среда)
Пълната онлайн информационна услуга за влиянието
върху околната среда, която обхваща промените в климата
и други човешки въздействия върху биосферата
Какво представлява Environmental Impact (Влияние
върху околната среда)?

Environmental Impact (Влияние върху околната среда) е интернет ресурс, създаден в отговор на търсенето от
страна на научната общност, законодателите и информационните специалисти на единен подробен библиографски
информационен ресурс, покриващ всички основни аспекти на влиянието на човечеството върху околната среда.

Основни статистически данни
•

над 2 милиона библиографски записи (извлечени от CAB Abstracts (База с данни в областта на приложните науки
за живота))

•

над 7700 индексирани периодични издания плюс несерийни публикации, включително книги, доклади,
дисертации и конференции

•

над 74 000 специално събрани документа с пълния им текст, с връзки от базата с данни

•

над 310 съответни статии от CAB Reviews

•

над 220 електронни книги CAB eBooks от списъка ни за наука за околната среда

•

над 930 новинарски статии, за да сте информирани за актуалните развития
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Кой го използва?
•
•
•
•
•
•

лектори, изследователи и студенти
правителствени учени и законодатели
агенции за защита на околната среда
групи, провеждащи кампании за промяната в климата
работници по проекти за развитие
агенции за донори

Уникални характеристики
•

библиографската база с данни включва записи от архива на CAB Abstracts (База с данни в областта на приложните науки за
живота), датиращи от 1910 г. насам, и се актуализира ежеседмично

•

наличните документи в пълен текст включват статии от конференции, статии от списания и бюлетини, включително пълния
текст на:
–– серията бюлетини на Института за изследване на горите на Онтарио (OFRI):
–– Отчет за изследванията на промените в климата и Информационна бележка за изследванията на промените в климата
–– всички подходящи публикации от Bioversity International, Център за международно изследване на горите (CIFOR),
Международен институт за управление на водите (IWMI), Институт за изследване на горите на Онтарио (OFRI),
Международен център за интегрирано развитие на планините (ICIMOD) и WorldFish Centre (по-рано ICLARM)
–– всички съответни конференции на Обществото на агрономите на Нова Зеландия, Европейската федерация по пасищата,
Международната асоциация по лупина (ILA), Международната организация за тропическа дървесина (ITTO) и Института на
регистрираните горски стопани, Обединено кралство

•

прегледи CAB Reviews – специално поръчани рецензирани статии, написани от специалисти

•

Новинарски статии, обхващащи актуални теми и календар на събития

•

електронни книги CAB eBooks – Environmental Impact (Влияние върху околната среда) е първият от нашите интернет ресурси по тема,
който включва съдържание от CAB eBooks и съдържа целия набор от книги за околната среда на CABI, публикувани след 2000 г.

Какво обхваща?

Покритието по теми на този ресурс се концентрира върху всички аспекти на въздействието на климатичните промени върху земната, крайбрежната
морска и сладководна биосфера, стратегиите за ограничаване и други неблагоприятни влияния на хората върху околната среда, включително:

климатични промени, свързани с:

водни ресурси / почви / отглеждане на посеви / вредители и заболявания по растенията / агрометеорология / агролесовъдство и
горски продукти, различни от дървесина / инвазивни видове / здравето на хората и животните / икономически аспекти / развитие
на селските райони / туризъм
други влияния на хората върху биосферата, включително:
обезлесяване / замърсяване / загуба на хабитати / стабилност на водоразделите / съкращаване на обработваемата площ / загуба на земя поради градско
застрояване / загуба на видове поради човешка дейност

стратегии за адаптация и ограничаване, включително:

дървесина за горене и биогорива / създаване на коридори за хабитати / системи за посеви, проектирани за отстраняване на
въглерода / възстановителна екология / биовъзстановяване / опазване на животните

Свържете се

с нашия екип по Продажби за повече информация и за да заявите безплатно изпробване:
CABI Head Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, Обединено кралство. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org
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www.cabi.org/environmentalimpact

