των Ναυτίλων
Τεύχος: 20
Οκτώβριος 2011

Το “Περισκόπιο των Ναυτίλων” είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που
έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα πιο κοντά σε θέµατα που
αφορούν τη θαλάσσια έρευνα, τη χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία του
περιβάλλοντος και τις επιστήµες και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε το θαλάσσιο
περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από το Βρετανικό κοινωφελές ίδρυµα The
Lloyd’s Register Educational Trust (The LRET) και είναι υπό την αιγίδα της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς.

Περιεχόμενα

Ωκεανογραφικά Ινστιτούτα: οι παγκόσµιοι πυρήνες έρευνας και εκπαίδευσης
στις θαλάσσιες επιστήµες (Μέρος ∆)

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Ωκεανογραφικά Ινστιτούτα:
οι παγκόσμιοι πυρήνες
έρευνας και εκπαίδευσης
στις θαλάσσιες επιστήμες
(Μέρος Δ’)
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Μια ματιά στο χάρτη της χώρας μας αρκεί
για να διαπιστώσουμε τους άρρηκτους
δεσμούς της ελληνικής γης, άρα και των
ανθρώπων της, με το θαλασσινό στοιχείο.
Το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τη θάλασσα, όπως μαρτυρείται από πολύ νωρίς σε
τοιχογραφίες της Κνωσού και της Σαντορίνης, στις διδασκαλίες Ιώνων φιλοσόφων
και στα κείμενα του Αριστοτέλη, αποτέλεσε ανέκαθεν οργανικό στοιχείο διαμόρφωσης της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Μεταξύ άλλων, γέννησε και συνεχίζει να τροφοδοτεί μια ναυτική παράδοση αιώνων,
ενώ πιο πρόσφατα βρήκε ένα νέο γόνιμο
πεδίο με την παγκόσμια ανάπτυξη της ωκεανογραφικής επιστήμης.
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) είναι ένα σύγχρονο ερευνητικό
ίδρυμα διεθνούς βεληνεκούς, αντάξιο της
θαλασσινής παράδοσης του λαού μας.
Φυσικό, λοιπόν, να αποτελέσει τον τελευταίο μας σταθμό σε αυτή τη σύντομη περιήγηση - αφιέρωμα του Περισκόπιου των
Ναυτίλων στα ανά τον κόσμο ωκεανογραφικά ινστιτούτα.

μια σειρά μετασχηματισμών, συγχωνεύσεων
με άλλους φορείς και μετονομασιών, εξελίχθηκε το 1985 στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων
Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.), τον κύριο κρατικό ερευνητικό φορέα θαλάσσιων επιστημών στην Ελλάδα.
Παράλληλα με το Ε.Κ.Θ.Ε., σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς της θαλάσσιας βιολογίας, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών ανέπτυξε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας
Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.), ένα ανεξάρτητο
ίδρυμα που συστάθηκε το 1987 στο Ηράκλειο
Κρήτης. Από την ενοποίηση των δύο φορέων
γεννήθηκε το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ένα δημόσιου χαρακτήρα ερευνητικό κέντρο που έλαβε τη σημερινή του μορφή και ονομασία το 2001. Σύμφωνα με στοιχεία του 2009, αριθμεί 483
άτομα προσωπικό (μαζί με τους συμβασιούχους και τους υποτρόφους), ενώ υποδιαιρείται
σε 5 επιμέρους ερευνητικά ινστιτούτα:
♦ Ωκεανογραφίας, που περιλαμβάνει 4 επιστημονικούς τομείς (Φυσικής, Χημικής,
Βιολογικής Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιας
Γεωλογίας-Γεωφυσικής) και 3 διατομεακές
ενότητες (Ανοιχτές Θάλασσες και Βαθειές
Λεκάνες, Παράκτια Ζώνη και Κλειστές Θάλασσες, Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία).

Το χθες και το σήμερα

Υπό την αιγίδα της:

Η ιστορία της θαλάσσιας έρευνας στην
Ελλάδα ξεκινά το 1914, με την κρατική
πρωτοβουλία
ίδρυσης Θαλάσσιου Υδροβιολογικού Σταθμού
στο Παλαιό Φάληρο. Αυτός ο
μακρινός πρόγονος, μετά από

♦ Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, με 3 τομείς
έρευνας (Διαχείριση Αλιευτικών Πόρων,
Αλιεία και Περιβάλλον, Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης).
Σελίδα 1 1

Με την υποστήριξη του:

♦ Υδατοκαλλιεργειών
♦ Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, που
χωρίζεται σε 2 τομείς (Γενετικής και Μοριακής Βιοτεχνολογίας, Βιοποικιλότητας και
Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

(Συνεχίζεται στη σελ. 2)
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♦ Εσωτερικών Υδάτων, με 3 επιμέρους τομείς
έρευνας (Εκτίμηση και παρακολούθηση της
οικολογικής ποιότητας των εσωτερικών υδάτων, Διατήρηση βιοποικιλότητας και περιβαλλοντική αποκατάσταση, Ολοκληρωμένη διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής).
Οι κτιριακές υποδομές του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. βρίσκονται
στην Ανάβυσσο (κτιριακό συγκρότημα «Τρίτων»)
και στον Άγιο Κοσμά Αττικής, στις Γούρνες Ηρακλείου (πάρκο προώθησης και διάχυσης της γνώσης
για
το
θαλάσσιο
περιβάλλον
«Θαλασσόκοσμος») και στη Ρόδο (Υδροβιολογικός
Σταθμός Ρόδου).

πισμός και η ανέλκυση του στρατιωτικού ελικοπτέρου Chinook στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου
Όρους το 2004 και ο εντοπισμός και η ανάσυρση
του μαύρου κουτιού του βυθισμένου κρουαζιερόπλοιου Sea Diamond to 2007. Στο στόλο του
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ανήκει και το ερευνητικό αλιευτικό
πλοίο «Φιλία», που λόγω μεγέθους μπορεί να εργαστεί τόσο στην ανοιχτή θάλασσα όσο και σε παράκτια αβαθή νερά.

Ο στόλος του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Πάνω: Το ωκεανογραφικό «Αιγαίο».
Κάτω αριστερά: Τα υποβρύχια «Θέτις» και «Super Achille» .
Κάτω δεξιά: To ερευνητικό σκάφος «Φιλία» στο λιμάνι του
Ηρακλείου

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
έρευνες

Αιχμή του δόρατος για τις επιχειρησιακές ανάγκες
του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. όχι μόνο στις ελληνικές θάλασσες
αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, τη Μαύρη
Θάλασσα και πρόσφατα την Ερυθρά Θάλασσα,
είναι το ωκεανογραφικό «Αιγαίο», ένα σύγχρονο
πλωτό εργαστήριο μήκους 62 μέτρων, εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας όργανα και ικανό να
υποστηρίξει πάσης φύσεως ερευνητικές αποστολές. Η αυτονομία του (μέγιστη διάρκεια συνεχούς
παραμονής στη θάλασσα) φτάνει τις 20 μέρες, ενώ
αποτελεί μητρικό σκάφος για τα τρία υποβρύχια
οχήματα του κέντρου, το επανδρωμένο βαθυσκάφος «Θέτις», που μπορεί να μεταφέρει 2 άτομα σε
βάθος μέχρι 600 μέτρων και τα τηλεκατευθυνόμενα οχήματα (Remotely Operated Vehicles, ROVs)
Super Achille και Max Rover.
Το R/V «Αιγαίο» έχει κατά καιρούς συμμετάσχει
όχι μόνο σε υψηλών απαιτήσεων διεθνείς ερευνητικές αποστολές αλλά και στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, όπως για παράδειγμα ο εντο-

υποθαλάσσιες

αρχαιολογικές

Η υποθαλάσσια αρχαιολογία είναι ένα ακόμη επιστημονικό πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται
έντονα το κέντρο, συνεργαζόμενο από το 2000 με
την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Ε.Ε.Α.) του
Υπουργείου Πολιτισμού, με πρωταρχικό σκοπό την
καταγραφή της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς
της χώρας μας και ειδικότερα τον εντοπισμό αρχαίων ναυαγίων στους βυθούς των ελληνικών θαλασσών.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής έχει πραγματοποιηθεί πλήθος αποστολών σε διάφορες περιοχές, από το Καστελόριζο μέχρι την Χερσόνησο του
Άθω και από τη
Χίο μέχρι την
Κύθνο και τα
Κύθηρα.. Έχουν
εντοπισθεί περισσότερα από
30 ναυάγια της
κλασικής, ελληνιστικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής
και μεταγενέστερων περιό- Ανάσυρση αρχαίου αμφορέα από το
δων, ενώ έχουν βυθό
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Σελίδα 2

Μερικές από τις κτιριακές υποδομές του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Πάνω:
Όψη του Ενυδρείου Κρήτης στο χώρο του επιστημονικού
πάρκου «Θαλασσόκοσμος». Κάτω αριστερά: Το συγκρότημα
«Τρίτων». Κάτω δεξιά: Ο υδροβιολογικός σταθμός Ρόδου.

και

ερευνηθεί δεκάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα
έκτασης του βυθού του Αιγαίου Πελάγους σε διάφορα βάθη μέχρι 550 μέτρα, φέρνοντας κυριολεκτικά στην επιφάνεια άγνωστες πτυχές της ναυτικής και όχι μόνο ιστορίας του τόπου μας.
Σύστημα Ποσειδών
Ένα από τα επιτεύγματα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., είναι η
εγκατάσταση, λειτουργία και συνεχής ανάπτυξη
εδώ και μια δεκαετία του συστήματος
«Ποσειδών». Πρόκειται για ένα σύστημα παρακολούθησης, πρόγνωσης και πληροφόρησης για την
κατάσταση των ελληνικών θαλασσών, βασιζόμενο
σε ένα δίκτυο πλωτών μετρητικών σταθμών που
καταγράφουν συνεχώς διάφορες φυσικές, βιολογικές και χημικές παραμέτρους. Τα δεδομένα αυτά
μεταδίδονται σε ένα ειδικό Επιχειρησιακό Κέντρο
όπου τροφοδοτούν μοντέλα πρόγνωσης τελευταίας γενιάς.
Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ αποτελεί εργαλείο για τον
εθνικό σχεδιασμό με στόχο τη διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

κό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ένας αριθμός φοιτητών απασχολούνται στα εργαστήρια των
διαφόρων ινστιτούτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο πλαίσιο
της εκπόνησης της πρακτικής τους άσκησης, της
πτυχιακής τους εργασίας ή της διατριβής τους, ή
εκπαιδεύονται κατά τη διάρκεια θερινών σχολείων
που διοργανώνει το Κέντρο.
Για την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. διαθέτει το Ενυδρείο Κρήτης (Cretaquarium) και τον
Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου (ΥΣΡ).
To Cretaquarium ξεκίνησε τη λειτουργία του το
Δεκέμβριο 2005 και είναι μέρος του συγκροτήματος «Θαλασσόκοσμος», ενός πάρκου έρευνας,
εκπαίδευσης, πολιτισμού και αναψυχής που βρίσκεται 15 χλμ έξω από την πόλη του Ηρακλείου. Το
ενυδρείο, που είναι το μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, αναδεικνύει το φυσικό πλούτο του μεσογειακού θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στις 32 δεξαμενές του,
συνολικού όγκου 1.600.000 λίτρων θαλασσινού
νερού, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν πάνω από 200 μεσογειακά είδη, από
τους μεγάλους θηρευτές καρχαρίες μέχρι τους
μικροσκοπικούς ιππόκαμπους και τις φαντασμαγορικές μέδουσες, με φόντο υποθαλάσσια τοπία της
Κρητικής θάλασσας.

Σχηματική απεικόνιση του πλωτού σταθμού μέτρησης
SEAWATCH WAVESCAN του συστήματος «Ποσειδών»

Εκπαίδευση και Περιβαλλοντική Ενημέρωση

Σελίδα 3

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αναπτύσσει πλούσια εκπαιδευτική
δραστηριότητα, σε συνεργασία με Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Συμμετέχει στο Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Βιολογία –
Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών
Πόρων του Πανεπιστημίου Κρήτης (οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο σύνδεσμο
http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/EnvBiol/
index.htm), ενώ επιστήμονες του Κέντρου διδάσκουν μέσω προσκεκλημένων διαλέξεων σε ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια, τόσο σε προπτυχια-
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Ο ΥΣΡ ιδρύθηκε το 1936 κατά την περίοδο της Ιταλικής Κατοχής της Ρόδου. Το κτίριο του Σταθμού,
που στεγάζει το Ενυδρείο, το Μουσείο και την Ερευνητική μονάδα, βρίσκεται στο βόρειο άκρο του
νησιού και ο συνδυασμός των τοπικών αρχιτεκτονικών στοιχείων με στοιχεία art deco, το χαρακτηρίζει ως ένα ιστoρικό διατηρητέo μνημείo. Ο ΥΣΡ
έχει διττό ρόλο, καθώς αποτελεί μια ερευνητική
μονάδα του ΕΛΚΕΘΕ και ένα δημόσιο ενυδρείο/
μουσείο ανοιχτό στο ευρύ κοινό, συνδυάζοντας
την έρευνα, τη ψυχαγωγία και την περιβαλλοντική
ενημέρωση.

Πηγές:
Όλες οι πληροφορίες και φωτογραφίες του άρθρου προέρχονται από τους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών:
1. http://www.hcmr.gr/indexel.php
2. http://www.poseidon.hcmr.gr/index_gr.php
3. http://www.cretaquarium.gr/index.php

Τα µυστικά της Αβύσσου

Οι πρώτες έρευνες του υγρού στοιχείου του πλανήτη ξεκίνησαν με την εισαγωγή της θεωρίας των
τεκτονικών πλακών, στις αρχές του 1900. Με την
εξέλιξη των πρώτων ROV (αυτόνομα υποβρύχια
οχήματα) οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην εξερεύνηση της
μεγαλύτερης
οροσειράς
στη Γη, τη
Μεσοωκεάνια Ράχη, η
οποία βρίσκεται κάτω
από τη θάλασσα και

καλύπτει το 23% της επιφάνειάς της. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον προκαλούσε όχι μόνο για το μέγεθος
της αλλά και το ρόλο που παίζει στη γένεση του
εξωτερικού φλοιού της Γης με τα αμέτρητα ενεργά
ηφαίστειά της.
Την
ίδια
περίοδο, το
βαθύτερο
σημείο του
πλανήτη, το
Challenger
Deep
(11.033m 1)
στην Τάφρο
των Μαριανών, επισκέφτηκαν,
δύο μέλη του Αμερικανικού Ναυτικού, με το βαθυσκάφος Trieste, με σκοπό την εξέταση του βαθυσκάφους τους σε οριακές συνθήκες πίεσης. Εκείνοι
περιέγραψαν για πρώτη φορά ένα έρημο
«χιονισμένο» τοπίο σε απόλυτα διαυγές νερό ενώ
λίγο αργότερα, έκπληκτοι, ήρθαν για πρώτη φορά
σε επαφή με τη ζωή που δεν φανταζόταν κανείς
πως αναπτύσσεται στην Άβυσσο.

(Συνεχίζεται στη σελ. 5)
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Σελίδα 4

Τα βάθη των ωκεανών αποκαλούνται από τους
επιστήμονες “άβυσσος” και μέχρι τις αρχές του
19ου αιώνα, ήταν απλά θέμα εκτιμήσεων καθώς η
πλειοψηφία του κόσμου πίστευε πως οι ωκεανοί
ήταν επίπεδοι, χωρίς ιδιαίτερη μορφολογία. Παράλληλα γνώριζαν πως το μεγαλύτερο κομμάτι
των ωκεανών δεν νιώθει τη θερμότητα του ήλιου,
βρίσκεται στο αιώνιο σκοτάδι το οποίο συνεπάγεται μεγάλο ψύχος και θεωρητικά παντελή απουσία
ζωής.

Το “χιονισμένο” τοπίο είναι αποτέλεσμα της πτώσης μαζών οργανικού υλικού που συμπεριλαμβάνουν φυτοπλαγκτονικά κελύφη, νεκρή ύλη και
περιττώματα τα οποία μεταφέρονται κατακόρυφα
από την φωτική ζώνη (όπου διεισδύει το φως)
στον ωκεάνιο πυθμένα. Η νεκρή ύλη περιλαμβάνει
κύτταρα αλλά και υπολείμματα οργανισμών που
δεν καταναλώθηκαν πλήρως από τον θηρευτή
τους. Μία τέτοια περίπτωση είναι και οι πτώσεις
φαλαινών. Οι νεκρές φάλαινες που καταλήγουν
στον ωκεάνιο πυθμένα αποτελούν θρεπτικές οάσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν διαθέσιμες σε αυτά τα βάθη.

ριότερα μη μικροβιακά μέλη αυτής της βιοκοινότητας.

Πτωματοφάγοι της αβύσσου καταναλώνουν τους
μαλακούς ιστούς μέσα σε λίγους μήνες. Γρεναδιέροι, λευκά καβούρια, λαίμαργοι και αμφίποδα
αναλαμβάνουν πρώτοι δράση. Λίγο αργότερα καταφθάνουν δακτυλιοσκώληκες και άλλοι μικροί
παρασιτικοί οργανισμοί οι οποίοι καταναλώνουν
τα τελευταία υπολείμματα. Τελικά, βακτήρια που
χημειοσυνθέτουν* αναλαμβάνουν να διασπάσουν
τη δομή του σκελετού που έχει πλέον απομείνει,
δημιουργώντας έτσι πηγή τροφής για γαστερόποδα, δίθυρα και πολύχαιτους για αρκετά χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια, η διεθνής έρευνα επικεντρώνεται συνειδητά στην καταγραφή της ζωής που
αναπτύσσεται στο 71% της επιφάνειας του πλανήτη μας. Το διεθνές πρόγραμμα “Απογραφή της
Θαλάσσιας Ζωής” που διεξάγεται την τελευταία
δεκαετία απέδειξε ότι η άβυσσος διακρίνεται από
τεράστιο πλούτο θαλάσσιας ζωής. Ανάμεσα στα
17.650 είδη που ανακάλυψαν οι επιστήμονες του
προγράμματος βρίσκονται πλάσματα τα οποία
ούτε που φανταζόμαστε ότι υπάρχουν:
«θαλάσσιοι άγγελοι», διαφανή θαλάσσια αγγούρια με πλοκάμια, αυτόφωτα όντα, χταπόδια
«Ντάμπο» και σκουλήκια που τρώνε πετρέλαιο,
είναι μερικά μόνο από τα είδη που ζουν στις αβύσσους.

Έτσι, ανακάλυψαν πως το φως δεν είναι περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη ζωής. Τα θειο-αναγωγικά βακτήρια (που
χημειοσυνθέτουν) ζουν συμβιωτικά με μεγαλύτερους οργανισμούς και αποτελούν τη βάση
των οικοσυστημάτων που αναπτύσσονται εκεί. Γιγαντιαίοι
πολύχαιτοι (Riftia pachyptila),
καβούρια (Kiwa hirsuta), γαστερόποδα (Crysomallon squamiferum) και γιγαντιαία
μύδια (Calyptogena magnifica) απαρτίζουν τα κυ-

Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε οργανισμούς
και οικοσυστήματα που μας έδωσαν νέα οπτική
γωνία για του τρόπους που μπορεί να δημιουργήσει η φύση. Επίσης μας δίνεται πλέον η δυνατότητα εκμετάλλευσης πόρων των οποίων αγνοούσαμε
την ύπαρξη και να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές στη βιομηχανία και την επιστήμη.
Όλα όσα θεωρούμε πως γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή για το 71% του πλανήτη αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά μια κλεφτή ματιά του 0,1% της ζωής που
αναπτύσσεται κάτω από την επιφάνεια. Αυτό αποδεικνύει πως η φύση είναι τελικά πολύ πιο δημιουργική από ότι είχαμε φανταστεί ποτέ..
Πηγές:
1.Τάφρος
των
Μαριανών
http://
www.marianatrench.com/default.htm
2.Το
βαθυσκάφος
Trieste
http://
www.bathyscaphetrieste.com/index.html
3.TED TALKS: Ο Ρόμπερτ Μπάλαρντ για την εξερεύνηση των ωκεανών http://www.ted.com/
t a l k s / l a n g / g r e /
robert_ballard_on_exploring_the_oceans.html
4.Whale Fall (after life of a whale) http://
vimeo.com/29987934

* χημειοσυνθετικοί οργανισμοί: αυτότροφοι οργανισμοί που έχουν την ικανότητα να παράγουν τα απαραίτητα για τη θρέψη τους συστατικά καταναλώνοντας ανόργανα συστατικά όπως υδρόθειο ή μεθάνιο.
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Τα ίδιο τυχαία, οι Ρόμπερτ Μπαλαρντ και Ζαν
Φρανσετό με το βαθυσκάφος Alvin, έγιναν μάρτυρες του πλήθους των μορφών ζωής που αναπτύσσεται στο θερμό περιβάλλον που δημιουργείται
γύρω από γεωθερμικές πηγές του ωκεάνιου πυθμένα. Οι πηγές μοιάζουν με καμινάδες που εκτοξεύουν μαύρο (black
smokers),
λευκό,
γκρι ή διαυγές καυτό
(380 °C) υγρό που
είναι πλούσιο σε
μεταλλικά στοιχεία
τα οποία δημιουργούν τις συνθήκες
για την ανάπτυξη ενός μοναδικού οικοσυστήματος
γύρω τους.

Η περιέργεια των επιστημόνων για την πηγή των
ποσοτήτων ενέργειας που συντηρούν, όχι τόσο
πολύ πληθυσμιακά, αλλά κυρίως από πλευράς
βιοποικιλότητας τα αβυσσικά οικοσυστήματα,
μόλις είχε ξυπνήσει! Το 1980, οι επιστήμονες κατέγραψαν ασθενής έντασης φως σε κάποιες από τις
γεωθερμικές πηγές που, πλέον, είναι αντικείμενα
έρευνας καθώς υποδηλώνουν την ύπαρξη
“φυσικού” φωτός που καθιστά δυνατή τη φωτοσύνθεση σε αυτά τα βάθη.

“Περιφρουρώντας” το Θαλάσσιο Περιβάλλον: Η ιδέα των προστατευόµενων περιοχών

Στον υπόλοιπο κόσμο, η ιδέα για την προστασία
συγκεκριμένων θαλάσσιων οικοσυστημάτων συζητήθηκε για πρώτη φορά επίσημα στο “Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο για τα Εθνικά Πάρκα” που έγινε
στο Seattle των ΗΠΑ, το 1962. Σημαντικό βήμα
αποτέλεσε επίσης η υπογραφή, το 1971, της Σύμβασης του Ραμσάρ για τους Υγροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας, που στην ουσία ίδρυσε το πρώτο
είδος θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στη
σύγχρονη εποχή.
Galápagos Islands, Ecuador

Ένα χρόνο αργότερα, η υιοθέτηση της Σύμβασης
για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής
και Φυσικής Κληρονομιάς δημιούργησε ένα νέο
νομικό πλαίσιο για την προστασία θαλάσσιων και
ηπειρωτικών περιοχών αναγνωρισμένης αξίας.
Το 1974, το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) ίδρυσε το Πρόγραμμα για τις
Περιφερειακές Θάλασσες (Regional Seas Program),
που οδήγησε σε 13 περιφερειακές συμφωνίες για
την προστασία θαλασσών, με τις οποίες γειτνιάζουν περισσότερα του ενός κράτη, από ρύπανση
και υπερεκμετάλλευση. Τα σχέδια δράσης που
συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των περισσότερων
από τις παραπάνω συμφωνίες περιλαμβάνουν
συνήθως διατάξεις για την ίδρυση προστατευόμενων περιοχών.
Το πρώτο συνέδριο ειδικά για θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές έγινε το 1975 στο Τόκυο, με
την υποστήριξη της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας

της Φύσης (IUCN). Η έκθεση του συνεδρίου καλούσε τα κράτη να προχωρήσουν στην ίδρυση ενός
καλά οργανωμένου δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών που να είναι αντιπροσωπευτικό των οικοσυστημάτων που υπάρχουν στις θάλασσες του πλανήτη.
Το 1982, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία θεσμοθέτησε την υποχρέωση των
κρατών να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία και διατήρηση των
σπάνιων ή απειλούμενων οικοσυστημάτων και του
φυσικού περιβάλλοντος απειλούμενων με εξαφάνιση θαλάσσιων ειδών.
Ένας τρόπος για να επιτευχθούν οι παραπάνω υποχρεώσεις, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ,
είναι η ίδρυση ειδικών περιοχών μέσα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη κάθε παράκτιου κράτους εφόσον απαιτείται αυξημένη προστασία για
λόγους που σχετίζονται με τις ωκεανογραφικές και
οικολογικές συνθήκες, την προστασία φυσικών
πόρων και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κυκλοφορίας
των πλοίων στη συγκεκριμένη περιοχή.
Το 1991, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ)
υιοθέτησε οδηγίες για την ίδρυση “Ειδικών Περιοχών” (Special Areas) και την αναγνώριση
“Ιδιαίτερα Ευαίσθητων Θαλάσσιων Περιοχών” (Particularly Sensitive Sea Areas - PSSAs), οι
οποίες αργότερα αναθεωρήθηκαν και βελτιώθηκαν. Οι οδηγίες αυτές καθορίζουν τα κριτήρια για
την αναγνώριση μιας περιοχής ως Ειδική ή PSSA,
όπως και τα μέτρα που είναι κατάλληλα για την
προστασία τέτοιων περιοχών.

Great Barrier Reef, Australia

Το 1992, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ενισχύσει την προστασία της βιοποικιλότητας στον
ευρωπαϊκό χώρο και υιοθέτησε την Οδηγία 92/43/
ΕΟΚ με στόχο την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών, γνωστό ως

(Συνεχίζεται στη σελ. 7)
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Η ιδέα της οριοθέτησης μιας θαλάσσιας περιοχής
με σκοπό την εφαρμογή ειδικών μέτρων σε αυτήν
συναντάται για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία στις οικονομίες των μικρών νησιωτικών κρατών της Ωκεανίας. Εκεί, ήδη αιώνες πριν, όταν ο
αρχηγός μιας φυλής παρατηρούσε έντονη αλιευτική δραστηριότητα σε μια περιοχή, διέτασσε τη
λήψη προστατευτικών μέτρων για τη συντήρηση
των ιχθυοαποθεμάτων.

NATURA 2000. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία
στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Μάιος 2010), μόνο 2.112 περιοχές από τις συνολικά 27.844 του δικτύου NATURA 2000 είναι θαλάσσιες .
Σε παγκόσμια κλίμακα, την ίδια χρονιά υιοθετήθηκε και τέθηκε σε ισχύ η Διεθνής Σύμβαση για τη
Βιοποικιλότητα, που αποτελεί μια ξεκάθαρη νομική βάση για τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, την οποία η Σύμβαση αντιμετωπίζει περισσότερο ως καθήκον παρά ως δικαίωμα των κρατών που την έχουν υπογράψει.
Σήμερα, ο όρος “θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή” (Marine Protected Area –
MPA) χρησιμοποιείται για να δηλώσει, σύμφωνα με
τον ευρύτερα αποδεκτό ορισμό
Mariana Trench Monument, USA
του IUCN:
“Ένα σαφώς καθορισμένο γεωγραφικά χώρο, που
έχει αναγνωριστεί, αφιερωθεί και διευθύνεται με
σκοπό την επίτευξη μακρόχρονης προστασίας της
φύσης αλλά και των λοιπών αγαθών και πολιτιστικών αξιών που συνδέονται με τα οικοσυστήματα”.
Στον παραπάνω ευρύτερο όρο “MPAs” υπάγονται
διαφόρων ειδών προστατευόμενες περιοχές. Σήμερα, υπάρχουν περισσότερες από 5.000 MPAs σε
όλο τον κόσμο που περιλαμβάνουν από εθνικά
πάρκα, ζώνες για την προστασία της αλιείας και
καταφύγια άγριας ζωής μέχρι εθνικά μνημεία και
περιοχές για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας.
Ωστόσο, ο παραπάνω αριθμός δεν αντιστοιχεί παρά σε 0.8% της συνολικής επιφάνειας των ωκεανών.

Πιο ελαστικά είναι τα μέτρα που επιτρέπουν την
περιορισμένη άσκηση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην προστατευόμενη περιοχή, ειδικότερα
όταν αυτές συνδέονται με αναψυχή, εκπαίδευση
και επιστημονική έρευνα. Οι περιορισμοί σε αυτήν
την περίπτωση μπορεί να τίθενται με βάση ποσοστά, ζώνες διαχείρισης, εποχές του χρόνου, εξοπλισμό και αδειοδότηση.
Σε κάθε περίπτωση, η επιστημονική έρευνα έχει
αποδείξει ότι οι MPAs έχουν πολλά ευεργετικά
αποτελέσματα, όπως διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενδυνάμωση των οικοσυστημάτων ώστε να
αντέξουν στις σύγχρονες προκλήσεις π.χ. κλιματική
αλλαγή, διαφύλαξη περιοχών ιδιαίτερης πολιτιστικής ή πνευματικής αξίας και αύξηση των ιχθυοαποθεμάτων.
Αν και τα παραπάνω αποτελέσματα είναι πιο εντυπωσιακά σε MPAs όπου δεν επιτρέπεται καμία
ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ σημαντικά αποτελέσματα σημειώνονται και σε δίκτυα ωκεανογραφικά συνδεόμενων προστατευόμενων περιοχών, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με την εφαρμογή μέτρων στην ευρύτερη περιοχή, όπως π.χ. διαχείριση παράκτιας ζώνης ή μέτρα σχετικά με την
αλιεία.
Τέλος, οι ΜPAs μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να
έχουν ευεργετική επίδραση στην ανάπτυξη μιας
περιοχής και την οικονομική κατάσταση των κατοίκων της, εφόσον εφαρμοστούν εκεί μέτρα που θα
οδηγήσουν στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού και
τη δημιουργία συναφών θέσεων εργασίας.

Απαγορευτικά είναι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την απόλυτη προστασία μιας MPA και
μπορεί να αφορούν γενικότερα κάθε ανθρώπινη
παρουσία/παρέμβαση στη συγκεκριμένη περιοχή
ή μόνο ορισμένες κατηγορίες ανθρώπινης δραστηριότητας (π.χ. ψάρεμα).

Όσοι λοιπόν από εσάς βρεθείτε σε μία τέτοια περιοχή απολαμβάνοντας τα νερά και τον πλούτο της
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Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της
κάθε MPA ποικίλει ανάλογα με τον τύπο, τους σκοπούς που εξυπηρετεί και τις κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες της περιοχής στην οποία βρίσκεται. Τα
μέτρα προστασίας των MPAs διακρίνονται συνήθως σε απαγορευτικά και περιοριστικά.

θαλάσσιας ζωής, αναλογιστείτε τη μεγάλη συνεισφορά των MPAs στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος του πλανήτη μας και προσέξτε ιδιαίτερα κατά την παραμονή σας στην περιοχή
ώστε, με τον τρόπο σας, να συμβάλετε και εσείς
στην προσπάθεια να διατηρηθούν αυτοί οι
“πυρήνες” ζωής στη θάλασσα.

Πηγές:
1.http://www.protectplanetocean.org/
2.http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/index_en.htm
3.http://www.mpa.gov/aboutmpas/

Το link του µήνα
♦ Εξερευνήσεις στις Ελληνικές Θάλασσες: http://www.explorenautilus.com/

Περγάμου 5, 171 21 Ν. Σμύρνη - Αθήνα
210 93.43.088
210 93.53.847
helmepa@helmepa.gr - www.helmepa.gr
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