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Τα Θαλασσοπούλια της Ελλάδας 

Τα θαλασσοπούλια είναι πτηνά που έχουν 

προσαρμοστεί να ζουν στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. Στις ελληνικές θάλασσες 

φιλοξενούνται έξι είδη θαλασσοπουλιών: ο 

Αιγαιόγλαρος, ο Ασημόγλαρος, ο 

Θαλασσοκόρακας, ο Αρτέμης, ο Μύχος και 

ο Υδροβάτης. Τα θαλασσοπούλια 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες με βάση το 

που αναζητούν την τροφή τους: 

 

α) Στα παράκτια είδη τα οποία ψαρεύουν 

κοντά στην ακτή και θα τα δούμε να πετάνε 

κατά μήκος των ακτών, να γυρίζουν στα 

λιμάνια και να κάθονται στα βράχια. Τα 

παράκτια θαλασσοπούλια του Αιγαίου είναι 

ο Θαλασσοκόρακας, ο Αιγαιόγλαρος και ο 

Ασημόγλαρος. Αυτοί διανύουν μόλις 

μερικές δεκάδες χιλιόμετρα ανά ημέρα και 

προτιμούν τη σιγουριά της γνωστής ακτής 

με τα μικρά κοπάδια ψαριών. Δεν θα τα 

δούμε να τρέφονται στα ανοιχτά εκτός κι αν 

ακολουθούν κάποιο ψαροκάικο, εκεί που η 

τροφή είναι εξασφαλισμένη. 

 

β) Στα πελαγικά είδη τα οποία συναντώνται 

στα ανοιχτά της θάλασσας, σε μεγάλες 

αποστάσεις από τη στεριά. Αυτά είναι 

αξεπέραστα στο πέταγμα και διανύουν 

τεράστιες αποστάσεις κάθε μέρα. Τα 

πελαγικά θαλασσοπούλια του Αιγαίου είναι 

ο Αρτέμης, ο Μύχος και ο Υδροβάτης. Όσον 

αφορά τις αποστάσεις που μπορεί να 

διανύσουν, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο 

Αρτέμης μπορεί να διανύσει μέχρι και 500 

χιλιόμετρα σε μια διαδρομή ρουτίνας για 

να φέρει τροφή στη φωλιά, κυνηγώντας τις 

μεγάλες ψαριές που βρίσκονται στο 

πέλαγος. 

 

Στη συνέχεια θα δούμε τα κύρια 

χ α ρ α κ τ η ρι σ τ ικ ά  τω ν έ ξ ι  ε ι δ ώ ν 

θαλασσοπουλιών που βρίσκονται στις 

θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας.  

 

Αιγαιόγλαρος 

 

Ο Αιγαιόγλαρος 

ε ί ν α ι  ο 

κ α τ ε ξ ο χ ή ν 

γλάρος του 

π ε λ ά γ ο υ ς . 

Αναγνωρίζεται 

α π ό  τ ο 

σκουρόχρωμο κόκκινο ράμφος του, 

αποφεύγει τα κατοικημένα νησιά, προτιμά 

να ψαρεύει στην ανοιχτή θάλασσα και να 

φωλιάζει ομαδικά στις ακατοίκητες νησίδες 

της Μεσογείου. Οι περισσότερες αποικίες 

του στην Ελλάδα βρίσκονται στο νότιο και 

στο ανατολικό Αιγαίο. 

 

Διαφέρει από τους άλλους γλάρους, επειδή 

συνδέεται περισσότερο με τον παράκτιο 

χώρο και αποφεύγει την ενδοχώρα. Πετά 

αργά, ανάμεσα στα κύματα και πιάνει 

μικρά αφρόψαρα. Συχνά πλησιάζει στα 

ψαροκάικα για να τραφεί με τα ψάρια που 

πετιούνται. Το άνοιγμα φτερών του είναι 

περίπου 1,3 μέτρα, ενώ στην Ελλάδα 350-

500 ζευγάρια φωλιάζουν σε ακατοίκητες 

νησίδες, μακριά από τους ανθρώπους. 

Γεννά δύο με τρία καμουφλαρισμένα αυγά 

(καφετιά με μαύρα στίγματα) στα τέλη 

Απριλίου. Τα μικρά εκκολάπτονται μετά τα 

μέσα Μαΐου και αρχίζουν να πετούν τέλη 

Ιουνίου. 

 

Υπό την αιγίδα της 
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Θαλασσοκόρακας 

 

Ο Θαλασσοκόρακας δεν 

ταυτίζεται με την 

κλασσική εικόνα που 

έ χ ο υ μ ε  γ ι α  τ α 

θαλασσοπούλια. Συνήθως 

τον βρίσκουμε να κάθεται 

στα βράχια της ακτής ή να 

κολυμπά μισοβυθισμένος 

στο νερό. 

 

Πετάει παράλληλα και σε 

μικρή απόσταση από την επιφάνεια του νερού με 

συνεχή φτεροκοπήματα. Όταν βρεθεί στο μέρος 

που θέλει να τραφεί κάθεται στο νερό και με τη 

βοήθεια των ποδιών του βουτά και κυνηγά μικρά 

ψάρια κάτω από το νερό με μεγάλη ταχύτητα. 

Συνολικά μπορεί να ξοδέψει πολλές ώρες 

καθημερινά βρισκόμενος κάτω από το νερό, για 

αυτό μπορεί να πιαστεί σε δίχτυα ή να προσβληθεί 

από πετρελαιοκηλίδες.  

 

Ο Θαλασσοκόρακας προτιμά τις βραχώδεις ακτές, 

από όπου απομακρύνεται ελάχιστα. Δεν 

μεταναστεύει και φωλιάζει πολύ νωρίς (μερικοί 

ακόμα και από το Δεκέμβριο) σε απόκρημνες 

βραχώδεις ακτές, νησίδες και μεγάλες σπηλιές. Έχει 

άνοιγμα φτερών περίπου ένα μέτρο. Ο ελληνικός 

πληθυσμός είναι περίπου 1.000 – 1.200 ζευγάρια, 

υπάρχει παντού στις ελληνικές θάλασσες, αλλά σε 

μικρούς αριθμούς και είναι πιο κοινός στο κεντρικό 

και το βόρειο Αιγαίο. 

 

Η τροφή του λιγοστεύει εξαιτίας της θαλάσσιας 

ρύπανσης και της υπεραλίευσης κοντά στις ακτές, 

μια και σε αντίθεση με άλλα θαλασσοπούλια, δεν 

μπορεί να ακολουθήσει τα ψαροκάικα και να 

τραφεί με τα μη εμπορεύσιμα ψάρια που 

πετιούνται.  

 

Ασημόγλαρος 

 

Πρόκειται για τον 

γνώριμο γλάρο που 

ακολουθεί τα πλοία, 

είναι ο τυπικός γλάρος 

τόσο του Αιγαίου όσο 

και όλης της Μεσογείου. 

Ξεχωρίζει από το μεγάλο 

του μέγεθος, τα κίτρινα πόδια και το κίτρινο 

ράμφος. Φωλιάζει κατά αποικίες σε ασφαλή και 

ακατοίκητα νησάκια, όπου στα τέλη Μαρτίου 

γεννάει καλά καμουφλαρισμένα αυγά. Όταν οι 

νεοσσοί εκκολαφθούν, οι γονείς αρχίζουν να τους 

ταΐζουν με ψάρια που είτε πιάνουν μόνοι τους είτε 

μαζεύουν πίσω από τα ψαροκάικα.  

 

Έχει άνοιγμα φτερών περίπου 1,5 μέτρα, είναι 

κοινός στις ακτές της Μεσογείου, αλλά φτάνει ως 

την ενδοχώρα και την ανοιχτή θάλασσα. Ο 

ελληνικός πληθυσμός αριθμεί περισσότερα από 

100.000 ζευγάρια.  

 

Μετά την εποχή της αναπαραγωγής, πολλοί 

Ασημόγλαροι και ιδιαίτερα οι νεαροί αφήνουν τα 

νησιά του Αιγαίου και συγκεντρώνονται στην 

ηπειρωτική Ελλάδα για να τραφούν στις 

ιχθυόσκαλες, στα λιμάνια και στους 

σκουπιδότοπους. Χάρη στην άφθονη τροφή που 

βρίσκουν εκεί, έχουν πολλαπλασιαστεί υπερβολικά 

με αποτέλεσμα να επιβαρύνει άλλα 

θαλασσοπούλια, αρπάζοντας αυγά και νεοσσούς ή 

καταλαμβάνοντας τις καλύτερες θέσεις 

φωλιάσματος. 

 

Ο Αρτέμης 

 

Παρόλο που εξωτερικά μοιάζει με τους γλάρους, ο 

Αρτέμης δεν συγγενεύει μ’ αυτούς, αλλά ανήκει 

στην ίδια τάξη με τα 

άλμπατρος, που είναι τα 

θαλασσοπούλια των 

ωκεανών του νότου. Το 

στοιχείο του είναι η 

ανοιχτή θάλασσα και 

καθημερινά διανύει 

εκατοντάδες χιλιόμετρα. Έχει προσαρμοστεί άριστα 

να ζει μακριά από τις ακτές, καθώς τρέφεται, 

ζευγαρώνει και κοιμάται στο ανοιχτό πέλαγος. 

 

Έχει άνοιγμα φτερών περίπου 1,2 μέτρα, φωλιάζει 

σε νησιά της Μεσογείου, στα Κανάρια και τις 

Αζόρες, ενώ ο ελληνικός πληθυσμός περιλαμβάνει 

περίπου 5.000 ζευγάρια. Τον Οκτώβριο 

μεταναστεύει για να ξεχειμωνιάσει στο νότιο 

Ατλαντικό, απ’ όπου επιστρέφει το Μάρτιο. Συχνά 

ακολουθεί τα πλοία της γραμμής ή τα ψαροκάικα 

ψάχνοντας τροφή. Είναι πολύ ικανός στην πτήση και 

κινείται με άνεση ανάμεσα στα κύματα. 

 

Γεννά μόνο ένα αβγό στα τέλη Μαΐου. Ο νεοσσός 

εκκολάπτεται τον Ιούλιο και ταΐζεται εντατικά μέχρι 

να μεγαλώσει τόσο πολύ, ώστε να ζυγίζει 

περισσότερο από τους γονείς του. Από εκείνη τη 

στιγμή μένει μόνος στη φωλιά και αρχίζει να χάνει 

βάρος μετατρέποντάς το σε φτέρωμα. Τον 

Οκτώβριο αφήνει τη φωλιά που γεννήθηκε και 

φεύγει κατευθείαν στο πέλαγος.  

 

Μύχος 

 

O Μύχος είναι αγελαίο θαλασσοπούλι που μπορεί 

να απαντηθεί σε κοπάδια που αριθμούν μερικές 

χιλιάδες άτομα, μοιάζει με σκούρο Αρτέμη, με τον 

οποίο και συγγενεύει. Συνήθως, πετά βιαστικά σε 

ομάδες πολύ κοντά στα κύματα. Οι περισσότεροι 

Μύχοι μένουν μόνιμα στη Μεσόγειο και σπάνια 

(Συνεχίζεται �) 
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πλησιάζουν τη στεριά. 

Έχει άνοιγμα φτερών 

περίπου 0,85 μ, 

φωλιάζει σε νησιά της 

Μεσογείου και ο 

ελληνικός πληθυσμός 

αριθμεί περίπου 4.000 - 

7.000 ζευγάρια.  

 

Τρέφεται στο ανοιχτό πέλαγος και μπορεί να 

περιπλανηθεί πολύ ακολουθώντας μεγάλα κοπάδια 

ψαριών. Παραμένει στη Μεσόγειο όλο το χρόνο, 

όμως μετά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου 

πολλοί Μύχοι επισκέπτονται τη Μαύρη Θάλασσα 

για να εκμεταλλευτούν τους εκεί πλούσιους 

ψαρότοπους. Τέλη Οκτώβρη επιστρέφουν και πάλι 

στο Αιγαίο. 

 

Υδροβάτης 

 

Ο Υδροβάτης έχει μέγεθος χελιδονιού και είναι το 

μικρότερο θαλασσοπούλι στον κόσμο. Μέχρι 

σήμερα παραμένει ένα από τα πιο μυστηριώδη 

πουλιά του Αιγαίου, καθώς έχει βρεθεί μόνο μια 

αποικία του, ανοιχτά της 

Εύβοιας. Ωστόσο έχουν 

γ ί ν ε ι  α ρ κ ε τ έ ς 

παρατηρήσεις που 

υ π ο δη λ ώ νο υ ν  ότ ι 

υπάρχουν κι άλλες 

θέσεις φωλιάσματος στις 

νότιες Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στο Καρπάθιο 

και στην περιοχή των Κυθήρων. Είναι όμως 

εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν. 

 

Έχει άνοιγμα φτερών περίπου 38 εκατοστά, το 

υποείδος της Μεσογείου φωλιάζει σε μικρές 

νησίδες, κυρίως στο κεντρικό και δυτικό τμήμα, ενώ 

ο ελληνικός πληθυσμός παραμένει άγνωστος, αλλά 

εκτιμάται σε 30 ζευγάρια. Σπάνια πλησιάζει τη 

στεριά και τα πλοία, ούτε πηγαίνει κοντά σε άλλα 

θαλασσοπούλια. Είναι μοναχικός στο ανοιχτό 

πέλαγος και σε συνδυασμό με το μικρό του μέγεθος 

και τη χαμηλή, στην επιφάνεια της θάλασσας, 

πτήση, είναι πολύ δύσκολα ορατός.  

 

Ο λόγος που μένει ανοιχτά είναι ότι εκεί δεν τον 

φτάνουν οι Ασημόγλαροι και τα Γεράκια. Φωλιάζει 

μόνο σε μέρη που είναι ασφαλής από αρουραίους, 

δηλαδή πολύ μικρές νησίδες ή σε απρόσιτες 

σπηλιές. Από άλλες περιοχές στη Μεσόγειο 

γνωρίζουμε ότι γεννά το μοναδικό του αυγό το 

Μάιο και τα μικρά του πετάνε το φθινόπωρο. 

Τρέφεται με γόνο ψαριών και πλαγκτόν, τα οποία 

βρίσκει χρησιμοποιώντας και την όσφρηση. 

 

Απειλές για τα θαλασσοπούλια: 

 

Οι μειώσεις στους πληθυσμούς των 

θαλασσοπουλιών παγκοσμίως προκαλούνται 

κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες. Κύρια 

απειλή για τα θαλασσοπούλια είναι η εισβολή 

ειδών, όπως τρωκτικά, που καταστρέφουν τις 

αποικίες αναπαραγωγής τους. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

συμβεί όταν τρωκτικά δραπετεύουν από σκάφη στις 

νησίδες και θηρεύουν τα αυγά και τους νεοσσούς 

που δεν μπορούν ακόμα να πετάξουν. 

 

Επίσης η εντατική αλιεία και η υπεραλίευση μειώνει 

τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών κοντά στις 

ακτές, αυτά ακριβώς που έχουν ανάγκη τα 

θαλασσοπούλια για να θρέψουν τα μικρά τους. 

Πετρέλαιο,  πλαστικά σκουπίδια και 

εγκαταλελειμμένα δίχτυα είναι θανατηφόρα για 

πολλά ψάρια, αλλά και για τα θαλασσοπούλια που 

βουτούν για να τα πιάσουν. Πολλά θαλασσοπούλια 

αιχμαλωτίζονται και πνίγονται σε δίχτυα ή στα 

αγκίστρια των παραγαδιών. 

 

Η κλιματική αλλαγή επίσης αποτελεί απειλή για τα 

θαλασσοπούλια, με δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

και καιρικά φαινόμενα στους τόπους φωλιάσματος 

και πιο μακροπρόθεσμα, με πιθανές επιπτώσεις της 

ανόδου της στάθμης της θάλασσας. 

 
Σημείωση: Το άρθρο βασίστηκε σε πληροφορίες από την 

ιστοσελίδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας 

(http://www.ornithologiki.gr/) και σε υλικό που 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 

«Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον 

Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση 

Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της 

Ελλάδας» (LIFE07 NAT/GR/000285). 

Πηγές: 

• http://ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1409&tID=79091 

• http://www.minenv.gr/4/41/4107/g410710.html 

• http://birdlife.bpweb.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=1%3Alatest-news&id=611%3Athe-

worlds-seabirds-in-danger-with-albatrosses-most-threatened&lang=el 



-> Περιεχόμενα <-

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

4 

(Συνεχίζεται �) 

Όλοι γνωρίζουμε τα καλαμάρια. Πόσα όμως 

πράγματα γνωρίζουμε πραγματικά γι’ αυτά; Η 

επιστημονική τους ονομασία είναι logito και είναι 

γένος θαλάσσιων ζώων, που ανήκουν στην 

οικογένεια Μυοψίδες. Διαθέτουν τα γενικά 

χαρακτηριστικά που έχουν τα Κεφαλόποδα. 

Υπάγονται στα μαλάκια και επίσης ανήκουν στα 

διβράγχια και δεκάποδα. Η κύρια τροφή τους είναι 

τα ψάρια. Είναι δεινοί κολυμβητές, ζουν σε κάποια 

απόσταση από τις ακτές και κάποια από αυτά 

μπορούν να «πετάξουν» σε κοντινές αποστάσεις 

έξω από το νερό. 

 

Το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι τα δέκα 

πλοκάμια γύρω από το στόμα, από τα οποία τα δύο 

είναι αρκετά πιο μακριά και στην άκρη τους φέρουν 

βεντούζες. Έχουν μήκος 50-60 εκατοστά συνήθως, 

ωστόσο το γιγάντιο καλαμάρι μπορεί να φτάσει σε 

μήκος τα 13-14 μέτρα περίπου. Στο πάνω μέρος του 

σώματος τους έχουν δύο μεγάλα μάτια και στη ράχη 

διαθέτουν ένα ασβεστολιθικό όστρακο, το οποίο 

είναι διάφανο και εύκαμπτο.  

 

Δεν έχουν μία καρδιά αλλά τρεις. Οι δύο καρδιές 

τρέφουν τα βράγχια, περιβάλλοντας η κάθε μία την 

μεγαλύτερη καρδιά η οποία αντλεί το αίμα σε όλο 

το σώμα. Επίσης, έχουν την ικανότητα να αλλάζουν 

το χρώμα του δέρματός τους με βάση τις συνθήκες 

του περιβάλλοντος χάρη σε χρωμοφόρα κύτταρα 

που διαθέτουν, έτσι ώστε να έχουν το κατάλληλο 

καμουφλάζ για τη λεία τους και τους εχθρούς τους. 

 

Ελάχιστοι από εμάς όμως γνωρίζουμε την ύπαρξη 

και άλλων, πλην των κοινών, περίεργων αλλά 

ταυτόχρονα εκπληκτικών καλαμαριών που ζουν 

στους ωκεανούς, που αξίζουν την προσοχή μας 

χάρη στα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά όπως τα 

παρακάτω: 

 

• Piglet squid   

 

To piglet squid 

(γουρουνάκι) γνωστό με 

τη ν  επιστη μονική 

ονομασία Helicocranchia 

pfefferi έχει σχήμα 

μπαλονιού, κάτι που το 

κάνει ιδιαίτερο. Ζει στα 

βάθη των ωκεανών και ξεχωρίζει για το χαμόγελο 

του που οφείλεται σε χρωστική ουσία που έχει 

κοντά στο στόμα του. 

 

Η δομή του σώματός του είναι μοναδική. Το μέσο 

μήκος του μανδύα ενός ενήλικα καλαμαριού φτάνει 

τα 100 χιλιοστά. Ο μανδύας του δεν περιέχει θηλές, 

ενώ τα πλοκάμια του βρίσκονται πάνω από τα 

λαμπυρίζοντα μάτια του και το κάνουν να φαίνεται 

ότι έχει πλούσια μαλλιά. 

 

Στο νερό, έχει την τάση 

να διογκώνεται χάρη σε 

ιόντα αμμωνίου που 

διαθέτει και αυτό το 

βοηθά να επιπλέει και 

να κολυμπάει. 

 

• Vampire squid 

 

Ανήκει στην οικογένεια 

των Vampyroteuthis 

infernalis και ξεχωρίζει 

για τον εντυπωσιακό 

μανδύα του που τον 

χρησιμοποιεί για να 

προστατευτεί από τους 

εχθρούς του. 

 

Το καλαμάρι «βαμπίρ» το συναντάμε στους 

εύκρατους και τροπικούς ωκεανούς. Έχει κάποια 

κοινά χαρακτηριστικά με τα χταπόδια γι’ αυτό και το 

1903 το είχαν αρχικά κατατάξει λανθασμένα στην 

κατηγορία των χταποδιών αλλά στην 

πραγματικότητα ανήκει σε ένα σπάνιο είδος 

καλαμαριού και μάλιστα αποτελεί το μοναδικό 

είδος της κατηγορίας του που έχει καταφέρει να 

επιζήσει. 

 

Φτάνει σε μήκος τα 30 εκατοστά και ζει σε βάθος 

600-900 μέτρων. Σε αυτή τη θαλάσσια ζώνη, παρότι 

το οξυγόνο είναι ελάχιστο, το καλαμάρι «βαμπίρ» 

μπορεί να ζει και να αναπνέει κανονικά και αυτή 

του η ικανότητα το κάνει να ξεχωρίζει από όλα τα 

υπόλοιπα κεφαλόποδα.  

 

• Colossal squid 

 

Όπως η ίδια λέξη 

μαρτυρά, πρόκειται για 

έ ν α  κ ο λ ο σ σ ι α ί ο 

καλαμάρι του γένους 

M e s o n y c h o t e u t h i s 

hamiltoni, που φτάνει 

τα 14 μέτρα μήκος και 

Τα «παράξενα» καλαµάρια των ωκεανών 
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τα 500 κιλά βάρος. Το αποκαλούν επίσης Antarctic ή 

Giant Cranch Squid καθώς πιστεύεται ότι είναι το 

μεγαλύτερο ασπόνδυλο του είδους του σε μάζα. 

 

Σε αντίθεση με το γιγαντιαίο καλαμάρι, το είδος 

αυτό διαθέτει αιχμηρά άκρα. Το σώμα του είναι πιο 

φαρδύ επομένως και βαρύτερο, έχει επιπλέον 

μανδύες αλλά διαθέτει μικρότερα πλοκάμια από 

εκείνα του γιγαντιαίου καλαμαριού. 

 

• Glass squid 

 

Υπάρχουν 60 είδη του 

glass squid  (γυαλί-

καλαμάρι) ή αλλιώς 

cockatoo squid και 

ανήκουν στην οικογένεια 

Cranchiidae. 

 

Ξεχωρίζει για το ημι-διαφανές του χρώμα. Περνά τις 

περισσότερες ώρες του σε ηλιόλουστα ρηχά νερά 

όπου σε συνδυασμό με το χρώμα του, έχει το 

καμουφλάζ που χρειάζεται. Ένα από τα πιο 

ασυνήθιστα είδη είναι το cranchia scabra και αυτό 

γιατί όταν αγχώνεται στα δύσκολα, «κλείνεται» στο 

σώμα του όπως η χελώνα. 

 

• Striped Pyjama Squid 

 

Στην πραγματικότητα 

πρόκειται για σουπιά και 

η ονομασία της (ριγέ 

πιτζάμα) προέρχεται από 

τις διακριτές μαύρες 

ρίγες πάνω στο λευκό 

δέρμα της στο κεφάλι 

και το σώμα. Φτάνει τα 3 εκατοστά και τη 

συναντάμε στα νερά του Ινδο-Ειρηνικού Ωκεανού. 

Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της το περνά στην 

άμμο και κοντά σε θαλάσσια λιβάδια που 

βρίσκονται στα 20 μέτρα βάθος. 

 

• Japanese Flying Squid 

 

Το επιστημονικό του όνομα είναι Todarodes 

pacificus και ζει στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού. 

Αν και ιπτάμενο, δεν συνηθίζει να βγαίνει έξω από 

το νερό. Πετάει μόνο όταν καταστεί απόλυτη 

ανάγκη και κυρίως όταν θέλει να ξεφύγει από το 

θηρευτή του όπως οι 

φάλαινες και τότε το 

θέαμα είναι πολύ 

εντυπωσιακό, αφού 

μπορεί να πετάξει πολύ 

ψηλά καλύπτοντας μια 

απόσταση έως 30 

μέτρα. 

 

• Promachoteuthis Sulcus 

 

Αυτό το παράξενο 

«εξωγήινο» πλάσμα έχει 

τ η ν  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή 

ονομασία Promachoteuthis 

Sulcus. Είναι ένα σπάνιο 

είδος που ανακαλύφθηκε 

το 2007 και είναι γνωστό 

για το φαινομενικά 

παρόμοιο με αυτό του 

ανθρώπου στόμα του. 

 

Πιάστηκε στα δίχτυα του γερμανικού ερευνητικού 

σκάφους "Walther Herwig", κοντά στα νησιά Tristan 

Da Cunha, σε βάθος 1.750 έως 2.000 μέτρων. 

 

Αν και τρομαχτικό σε εμφάνιση, το καλαμάρι αυτό 

είναι αρκετά μικροσκοπικό (περίπου 25 χιλιοστά). 

Τα τρομαχτικά δόντια του δεν είναι τίποτα άλλο από 

τα διπλωμένα χείλη του με μόνο το πάνω και το 

κάτω τμήμα να είναι ορατά. 

 

• Jumbo Squid 

 

Το συναντάμε σε βάθη 

200-700 μέτρων στον 

ανατολικό Ειρηνικό 

Ωκεανό. Φημολογείται 

ότι δεν είναι ιδιαίτερα 

φιλικό προς τον 

άνθρωπο και όπως και άλλα μέλη της οικογένειας 

των Ommastrephinae στην οποία ανήκει, έχει 

βιοφωτίζοντα φωτοφόρα, ικανά να αλλάζουν 

γρήγορα τον χρωματισμό του σώματος του σε 

κόκκινο και λευκό χρώμα. Μπορεί να ζήσει μέχρι 

και δύο χρόνια. 

Πηγές: 

• http://creationwiki.org/Piglet_squid  

• http://en.wikipedia.org/wiki/Squid  

• http://en.wikipedia.org/wiki/Vampire_squid  

• http://en.wikipedia.org/wiki/Colossal_squid  

• http://ocean.si.edu/ocean-photos/cockatoo-squid  

• http://en.wikipedia.org/wiki/Cranchiidae  

• http://tolweb.org/cranchia  

• http://australianmuseum.net.au/striped-pyjama-squid-sepioloidea-lineolata-quoy-and-gaimard-1832  

• http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_flying_squid  

• http://www.strangeanimals.info/2014/03/promachoteuthis-sulcus.html#ixzz3RRVj3pAH  
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(Συνεχίζεται �) 

Θαλάσσια Ρεύµατα – Οι ρυθµιστές του παγκόσµιου κλίµατος 

(Μέρος Α’) 

Οι ναυτικοί γνώριζαν από πολύ παλιά ότι στους 

ωκεανούς υπάρχουν ρεύματα τα οποία ρέουν 

συνήθως κατά μήκος συγκεκριμένων διαδρομών. Οι 

ισπανικές γαλέρες που μετέφεραν χρυσό και ασήμι 

από το Μεξικό προς την Ισπανία έκαναν χρήση του 

Ρεύματος του Κόλπου που βοηθούσε τα πλοία να 

επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ενώ ο Benjamin 

Franklin χρησιμοποιούσε τα βιβλία καταγραφής των 

πλοίων για να σχεδιάσει ένα χάρτη με το Ρεύμα του 

Κόλπου. Από τότε, οι επιστήμονες έχουν αποκτήσει 

πολύ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 

κατευθύνσεις ροής και τον τρόπο δημιουργίας των 

ρευμάτων. 

  

Ρεύματα υπάρχουν σε όλο το βάθος του ωκεανού 

και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές, δύο ή 

περισσότερα ρεύματα ρέουν σε διαφορετικές 

κατευθύνσεις και σε διαφορετικά βάθη. Το σύστημα 

της ωκεάνιας κυκλοφορίας είναι πολύπλοκο, καθώς 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η πνοή 

των επιφανειακών ανέμων, οι αντιθέσεις 

πυκνότητας των υδάτων λόγω έντονης εξάτμισης 

και αλμυρότητας και η επίδραση της δύναμης 

Coriolis (δηλαδή η δύναμη που ασκείται στη Γη 

λόγω της περιστροφής της και έτσι κάθε κίνηση στο 

βόρειο ημισφαίριο εκτρέπεται προς τα δεξιά, εάν το 

κοιτάζουμε από την θέση μας στο έδαφος, ενώ στο 

νότιο ημισφαίριο είναι αντίθετα προς τα αριστερά). 

 

Ας δούμε όμως αναλυτικά τις κύριες αιτίες 

δημιουργίας των θαλάσσιων ρευμάτων. 

 

• Ανεμογενή Ρεύματα – Σπιράλ του Έκμαν 

 

Ο άνεμος, εκτός από τα κύματα που δημιουργεί, 

ασκεί τριβή στην επιφάνεια της θάλασσας 

παρασύροντας το επιφανειακό νερό. Η τριβή του 

ανέμου σε συνδυασμό με την δύναμη Coriolis 

παρασύρουν τα νερά και τα εκτρέπουν προς τα 

δεξιά στο βόρειο ημισφαίριο. Καθώς η κίνηση 

μεταδίδεται στα βάθη του ωκεανού, το κάθε 

στρώμα παρασύρει με τριβή το επόμενο. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα τη συνεχή εκτροπή προς τα δεξιά 

της κίνησης των βαθύτερων στρωμάτων, με 

ταυτόχρονη μείωση της ταχύτητας. 

 

Η πρώτη θεωρία για το πώς ο άνεμος επηρεάζει τα 

επιφανειακά ρεύματα προήλθε από το Σουηδό 

ωκεανογράφο και μαθηματικό Valfrid Ekman το 

1890. Ο Ekman χώρισε τον ωκεανό σε έναν άπειρο 

αριθμό οριζόντιων στρωμάτων. Το κάθε στρώμα 

επηρεάζεται από τον άνεμο και τη τριβή και η 

δύναμη Coriolis επηρεάζει επίσης τα στρώματα 

επειδή αυτά κινούνται. Η εξισορρόπηση της τριβής 

και της δύναμης Coriolis οδήγησε τον Ekman στο 

συμπέρασμα ότι τα ρεύματα που προκύπτουν 

μειώνονται εκθετικά με το βάθος, το επιφανειακό 

ρεύμα κινείται σε γωνία 45 μοιρών προς την 

κατεύθυνση του ανέμου και οι αποκλίσεις από την 

κατεύθυνση του επιφανειακού ανέμου αυξάνονται 

με το βάθος, σχηματίζοντας ένα σπιράλ (γνωστό ως 

σπιράλ του Έκμαν). Προσθέτοντας την κίνηση σε 

όλα τα βάθη, έχουμε μια μέση τιμή του ρεύματος 

που κινείται κάθετα προς την 

κατεύθυνση του ανέμου  προς 

τα δεξιά στο βόρειο 

Ημισφαίριο, και προς τα 

α ρ ι σ τ ε ρ ά  σ τ ο  ν ό τ ι ο 

ημισφαίριο. 

 

• Το φαινόμενο της άντλησης 

 

Η άντληση, ή upwelling όπως είναι διεθνώς γνωστή, 

είναι η εξαναγκασμένη άνοδος ψυχρών και 

πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά νερών από τα 

βαθύτερα στρώματα στην επιφάνεια. Το φαινόμενο 

αυτό μπορεί να εμφανιστεί και στον ανοιχτό 

ωκεανό, κυρίως στη ζώνη του Ισημερινού, αλλά 

συνήθως συμβαίνει σε συγκεκριμένες παράκτιες 

περιοχές και ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες που το προκαλούν είναι η μεταφορά 

Ekman.  

  

Άντληση νερού σε παράκτια περιοχή 

σαν συνέπεια της μεταφοράς Ekman 

 

Η διεργασία αυτή είναι ζωτική διότι το νερό στα 

βάθη της θάλασσας είναι συνήθως πλούσιο σε 

θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη των θαλάσσιων οργανισμών και όταν το 

νερό αυτό με το φαινόμενο της άντλησης έρθει στην 

επιφάνεια τροφοδοτεί με θρεπτικά το βιολογικό 

κύκλο με αποτέλεσμα τη μεγάλη παραγωγικότητα 

Το σπιράλ του Ekman 

1) Άνεμος 

2) Επιφανειακή δύναμη 

3) Κατεύθυνση του κύματος 

4) Δύναμη Coriolis 
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των περιοχών αυτών. Οι ψυχρές θαλάσσιες μάζες 

που έρχονται στην επιφάνεια επηρεάζουν επίσης 

και το κλίμα των γειτονικών περιοχών. 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ακτών όπου 

εμφανίζεται το φαινόμενο της άντλησης και μπορεί 

να γίνει αντιληπτό κατά τα καλοκαιρινά μας μπάνια, 

είναι οι περιοχές του Αιγαίου και του Ιονίου 

Πελάγους κατά τους θερινούς μήνες που πνέουν τα 

μελτέμια. Όπως φαίνεται και στη διπλανή εικόνα, οι 

παράκτιες ζώνες κατά μήκος των ακτών της Μικράς 

Ασίας στο ανατολικό Αιγαίο και της Δυτικής 

Ελλάδας στο Ιόνιο, αποτελούν περιοχές στις οποίες 

αντλούνται ψυχρά νερά από τα βαθύτερα 

στρώματα. 

 

 • Θερμόαλος κυκλοφορία 

 

Η κυκλοφορία των βαθιών νερών που καθορίζεται 

κυρίως από τις διαφορές στην πυκνότητα λόγω 

έντονης εξάτμισης και αλμυρότητας, με πολύ 

έντονες κατακόρυφες και οριζόντιες μετακινήσεις 

ονομάζεται θερμόαλος κυκλοφορία.  Η πυκνότητα 

του θαλασσινού νερού ποικίλει ανάλογα με την 

αλατότητα και τη θερμοκρασία. Το παγωμένο και 

αλμυρό νερό είναι «βαρύ» και βυθίζεται σε μεγάλα 

βάθη. Αυτό το φαινόμενο, που ονομάζεται 

συναγωγή, είναι υπεύθυνο για την κυκλοφορία 

εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού στον ωκεανό 

και εμφανίζεται κυρίως στις πολικές περιοχές του 

ωκεανού. Η χαμηλή θερμοκρασία και υψηλή 

αλατότητα είναι οι δύο κινητήριες δυνάμεις της 

συναγωγής. Αυτές οι δυνάμεις προκαλούν την 

κίνηση του πυκνού νερού από τις πολικές περιοχές 

προς τον Ισημερινό. Επίσης, η εξάτμιση σε κλειστές 

λεκάνες, όπως η Μεσόγειος και η Ερυθρά θάλασσα, 

παράγει αλμυρό και πυκνό νερό το οποίο ρέει προς 

τη γειτονική ωκεάνια λεκάνη από τα βαθύτερα 

σημεία που ενώνουν αυτές τις θάλασσες με τον 

Ατλαντικό και τον Ινδικό ωκεανό αντίστοιχα. 

 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η παγκόσμια ζώνη 

μεταφοράς η οποία εξασφαλίζει την ανάμιξη των 

υδάτινων μαζών από όλες τις θαλάσσιες λεκάνες. 

Τα επιφανειακά στρώματα νερού θερμαίνονται στη 

ζώνη του Ισημερινού και κατόπιν, με το Ρεύμα του 

Κόλπου του Μεξικού, μεταφέρονται βόρεια προς 

μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη όπου 

απελευθερώνουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα. 

Καθώς ψύχονται τα επιφανειακά αυτά στρώματα 

γίνονται πυκνότερα και βυθίζονται χιλιάδες μέτρα 

σχηματίζοντας τα βαθιά νερά των πολικών 

περιοχών. Αυτό το ρεύμα ψυχρού νερού ρέει νότια 

προς την Ανταρκτική, συνεχίζει να κινείται 

ανατολικά γύρω της και μετά διασχίζει τον Ινδικό 

και Ειρηνικό Ωκεανό. Οι μάζες του νερού σταδιακά 

θερμαίνονται και αναμειγνύονται με τα 

υπερκείμενα στρώματα καθώς κινούνται προς το 

(Συνεχίζεται �) 

Θερμική δορυφορική εικόνα της Ελλάδας. 

Με σκούρο μπλε φαίνονται οι περιοχές άντλησης ψυχρών νερών 

κατά τη διάρκεια των ανέμων βόρειας κατεύθυνσης (μελτέμια) 

Κυκλοφορία των σημαντικότερων ρευμάτων όπου τα θερμά ρεύματα κοντά στην επιφάνεια απεικονίζονται με κόκκινο, 

ενώ με μπλε απεικονίζονται τα βαθιά ψυχρά ρεύματα 
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� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088, 210 93.41.233 

� 210 93.53.847 

� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Σταματική Αντωνάκου, Δημήτρης Γιάκος, 

Ελένη Τσόλκα 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

Βορρά. Αφότου αναδυθούν στην επιφάνεια στον 

Ειρηνικό, επιστρέφουν στο Βόρειο Ατλαντικό 

Ωκεανό. 

 

Η κυκλοφορία κατά μήκος αυτής της παγκόσμιας 

ζώνης μεταφοράς εκτιμάται ότι διαρκεί περίπου 

1000 χρόνια. Η ροή αυτή είναι πολύ αργή σε σχέση 

με τα επιφανειακά ρεύματα και γίνεται παράλληλα 

με αυτά. Αυτή είναι η κυριότερη αιτία οξυγόνωσης 

των βαθιών νερών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 

βαθιά νερά του Ατλαντικού είναι τα πλέον 

οξυγονωμένα, σε αντίθεση με τα νερά του 

Ειρηνικού που είναι πιο φτωχά σε οξυγόνο, καθώς 

είναι τα τελευταία στα οποία φτάνει η παγκόσμια 

ζώνη μεταφοράς. 

 

Η NASA δημιούργησε δύο animation στο Κέντρο 

Διαστημικών Πτήσεων Goddard, σε συνεργασία με 

το Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) και το MIT, τα 

οποία προσομοιώνουν τα ρεύματα των ωκεανών 

και την ανανέωση των υδάτων της Μεσογείου. 

Μετρήσεις από την επιφάνεια της θάλασσας και 

δορυφορικά δεδομένα συνδυάστηκαν με 

μαθηματικά μοντέλα σε μια προσομοίωση της 

ωκεάνιας κυκλοφορίας από τον Ιούνιο του 2005 

μέχρι τον Οκτώβριο του 2007. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L6N5tk3umiU 

https://www.youtube.com/watch?v=-hJmjoowwGU 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ωκεάνια ρεύματα 

μεταφέρουν θερμότητα από τους τροπικούς μέχρι 

τους πόλους και διαμορφώνουν το κλίμα του 

πλανήτη. 

 

Στο επόμενο τεύχος θα μιλήσουμε για τα 

σημαντικότερα θαλάσσια ρεύματα (ρεύμα του 

Κόλπου, ρεύμα Κουροσίβο, Βόρειο και Νότιο 

Ισημερινό ρεύμα κ.ά.) καθώς και για το πώς η 

κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ωκεάνια 

κυκλοφορία. 

 

Τα links του µήνα: 

♦ Για όσους είναι ή...νιώθουν ακόμα παιδιά, μια έκθεση σπάνιων και πολύτιμων παιχνιδιών στον Ελληνικό Κόσμο 

με τίτλο «Toy Stories»: 

 http://www.fhw.gr/cosmos/index.php?id=60&m=2&s=12&lk=739&lg 

 

♦ Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολικής Αρκούδας στις 27 Φεβρουαρίου, ένα βίντεο εξερεύνησης της 

«πρωτεύουσας» των πολικών αρκούδων, Churchill στον Καναδά, μέσα από το φακό του Google Μaps: 

 https://www.youtube.com/watch?v=QYhoz54hpc8#t=55 

Πηγές: 

• http://www.nositias.gr/oceancurrents.html 

• http://www.geo.auth.gr/courses/gge/gge768e/E_OCEAN_ALBANAKIS/PDF_/KEF_6_PEYMATA.pdf 

• http://www.omilosmeleton.gr/pdf/Circulation_Greek.pdf 

• http://worldoceanreview.com/en/wor-1/climate-system/great-ocean-currents/ 

• http://www.waterencyclopedia.com/Mi-Oc/Ocean-Currents.html 

 

Πηγές εικόνων: 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Ekman_spiral#mediaviewer/File:Ekman_spirale.svg 

• http://www.geo.auth.gr/courses/gge/gge768e/E_OCEAN_ALBANAKIS/PDF_/KEF_6_PEYMATA.pdf 
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