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Τα 10 καλύτερα Ναυτικά Μουσεία στον κόσµο 

Τα Ναυτικά Μουσεία διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην αποκατάσταση και παρουσίαση αξιόλογων 

θαλάσσιων αντικειμένων καθώς και στην εξιστόρηση 

αξιοσημείωτων θαλάσσιων περιστατικών. 

 

Υπάρχουν χιλιάδες Ναυτικά Μουσεία στον κόσμο, 

ωστόσο εμείς θα αναφερθούμε στα δέκα καλύτερα, 

σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό ιστότοπο Marine Insight.  

 

National Maritime Museum, Λονδίνο, Ην. Βασίλειο 

 

Είναι γνωστό και ως Greenwich Maritime Museum 

λόγω της γεωγραφικής του θέσης και άρχισε τη 

λειτουργία του το 1937. Είναι το μεγαλύτερο 

Ναυτικό Μουσείο στον κόσμο και φιλοξενεί μια 

τεράστια συλλογή από 2,5 εκατομμύρια εκθέματα, 

που περιλαμβάνουν αστρονομικά μέσα πλοήγησης, 

μοντέλα πλοίων και σχέδια, νομίσματα, μετάλλια 

και σημαίες, στολές και όπλα αλλά και ιστορικά 

έργα τέχνης, κινηματογράφου και φωτογραφίας. 

 

Η ιδέα του Μουσείου ξεκίνησε το 1927, με μια 

δημόσια έκκληση για ένα «εθνικό ναυτικό 

μουσείο». To όνομα του Μουσείου, προτάθηκε από 

τον συγγραφέα Rudyard Kipling, αλλά ο ίδιος 

απεβίωσε ένα χρόνο πριν την έναρξη λειτουργίας 

του. Τα κτίριά του χρησιμοποιούνταν το 1807 ως 

σχολείο για παιδιά ναυτικών. Ένα από τα πιο 

διάσημα αντικείμενα που φιλοξενεί είναι η στολή 

του Λόρδου Ναυάρχου Νέλσον, την οποία φορούσε 

όταν χτυπήθηκε θανάσιμα στη ναυμαχία του 

Τραφάλγκαρ.  

 

Μεταξύ των έργων τέχνης είναι διάσημα έργα 

ζωγραφικής από μεγάλους δασκάλους όπως των 

J.M.W. Turner, William Hodges, George Stubbs, Hans 

Holbein, William Hogarth κ.λπ.  

 

Επίσης, στεγάζει το Caird Library and Archive, τη 

μεγαλύτερη ιστορική βιβλιοθήκη σχετικά με τη 

θάλασσα (100.000 τόμοι), με βιβλία από τον 15ο 

αιώνα.  
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Στο Μουσείο αυτό υπάγεται και το Βασιλικό 

Αστεροσκοπείο και το περίφημο ιστορικό πλοίο 

Cutty Sark. 

 

Sydney Maritime Museum, Σίδνεϊ, Αυστραλία 

 

Το Ναυτικό Μουσείο του Σίδνεϊ λειτουργεί πάνω 

από δύο δεκαετίες και αποτελεί το εθνικό κέντρο 

της Αυστραλίας για τις θαλάσσιες συλλογές, 

εκθέσεις, έρευνα και αρχαιολογία και παρουσιάζει 

την πλούσια και μοναδική Αυστραλιανή προσφορά 

στον παγκόσμιο θαλάσσιο χώρο. 

 

Το Μουσείο, που έχει ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

πρόγραμμα εκθέσεων και εκδηλώσεων για τη 

διάδοση της ναυτικής ιστορίας της χώρας, 

επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από 520.000 

τουρίστες, ενώ 10.000 μέλη το υποστηρίζουν.  

 

Μεταξύ άλλων, διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες 

συλλογές ιστορικών πλοίων στον κόσμο, όπως το 

διάσημο αντίγραφο του ΗΜB Endeavour του 

Captain Cook, το αντιτορπιλικό HMAS Vampire, το 

περιπολικό HMAS Advance και το υποβρύχιο HMAS 

Onslow. Βρίσκονται στις αποβάθρες του Μουσείου 

και οι επισκέπτες μπορούν να ανέβουν για να 

«εξερευνήσουν» τη ζωή στη θάλασσα. 

 

San Diego Maritime Museum, Σαν Ντιέγκο, 

Καλιφόρνια, ΗΠΑ 

Απολαμβάνει παγκόσμια φήμη για την άριστη 

αποκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία 

ιστορικών πλοίων όπως το Star of India. Επίσης, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους το Μουσείο διεξάγει 

εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για 

τους λάτρεις της ναυτιλίας.  

 

Merseyside Maritime Museum, Λίβερπουλ, Ην.  Βασίλειο 

 

Το Ναυτικό Μουσείο στο Albert Dock στο Λίβερπουλ 

έχει εκθέματα που παρουσιάζουν την κοινωνική 

εξέλιξη και την εμπορική ιστορία του Λιμανιού του 

Liverpool. Μακέτες πλοίων, θαλασσογραφίες, 

πολύχρωμες αφίσες από τη χρυσή εποχή των 

υπερωκεανίων (τα υπερωκεάνια χρησιμοποιήθηκαν 

κυρίως στη διάρκεια του 1800 για τη μεταφορά 

φορτίου στο εξωτερικό, ενώ από τις αρχές του 1900 

που η χρήση τους ήταν σε πλήρη εξέλιξη, 

χαρακτηρίστηκε ως η Χρυσή Εποχή τους, γνωστή ως 

“The Golden Age of Ocean Liners”) και μεγάλα 

σκάφη είναι μερικά από τα εκθέματα του. 

Αυτή την περίοδο λειτουργεί έκθεση για τον 

Τιτανικό. Επίσης, το Μουσείο στεγάζει το 

International Slavery Museum για την ιστορία της 

δουλείας, καθώς και το Border Force’s National 

Museum.  

 

Vancouver Maritime Museum, Βανκούβερ, Καναδάς 

 

Λειτουργεί σχεδόν 60 χρόνια και βρίσκεται στην 

προκυμαία του Βανκούβερ του Καναδά. Το κύριο 

έκθεμα του Μουσείου είναι το St. Roch, ένα 

ιστορικό πλοίο εξερεύνησης της Αρκτικής. 

Διαθέτει επίσης μια εκτενή συλλογή από μακέτες 

διαφόρων τύπων πλοίων, συμπεριλαμβανομένου 

του οστέινου αντιγράφου του γαλλικού πολεμικού 

πλοίου Vengeur du Peuple, το οποίο 

κατασκευάστηκε το 1798 από Γάλλους αιχμαλώτους 

πολέμου,  το αντίγραφο του πλοίου HMS Discovery 

που είχε ο George Vancouver κατά την εξερεύνηση 

της Β. Αμερικής (1791-1795), καθώς και μεγάλη 
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συλλογή έργων τέχνης και κειμηλίων, όπως 

πρωτότυπους χάρτες σχεδιασμένους από τον ίδιο 

τον Captain Cook. 

 

Έχει επίσης τεράστια βιβλιοθήκη αλλά και 

εξωτερικά εκθέματα, όπως το υποβρύχιο 

ερευνητικό σκάφος Ben Franklin (1968). Ακόμη, 

διαθέτει εργαστήριο όπου οι επισκέπτες μπορούν 

να παρακολουθήσουν κατασκευή μοντέλων πλοίων. 

 

Michigan Maritime Museum, Μίσιγκαν, ΗΠΑ 

 

To Μουσείο διαθέτει συλλογές αντικειμένων που 

σχετίζονται με τη ναυτική ιστορία των Μεγάλων 

Λιμνών του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ. 

 

Αποτελείται από πέντε ξεχωριστά κτίρια, που 

στεγάζουν μόνιμες και προσωρινές εκθέσεις με 

θέμα τη ναυτική ιστορία του Μίσιγκαν, κέντρο για 

τη διδασκαλία ναυπηγικής και σχετικών ναυτικών 

δεξιοτήτων καθώς και μια βιβλιοθήκη έρευνας. 

Διαθέτει αντίγραφο παλιού ιστιοφόρου (“Friends 

Good Will”), πάνω στο οποίο μπορούν μικροί και 

μεγάλοι να ζήσουν για λίγο την ιστορία σε 

ημερήσιες εκδρομές στη Λίμνη!   

 

Maine Maritime Museum, Μπαθ, ΗΠΑ 

 

Στεγάζεται σε κτίρια των αρχών του 19ου αιώνα και 

θεωρείται «θησαυρός» για τη σημαντική ναυτική 

ιστορία της Πολιτείας του Μέιν.  

 

H συλλογή των εκθεμάτων του Μουσείου ξεπερνά 

τα 20.000 αντικείμενα και περιλαμβάνει τη 

μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο εξοπλισμού 

ναυπηγικής, 550 μοντέλα πλοίων, 475 έργα τέχνης, 

κεραμικά, μηχανές, έπιπλα, εργαλεία ψαρέματος, 

κοσμήματα, υφάσματα, εξοπλισμό ναυσιπλοΐας κ.ά. 

 

Η βιβλιοθήκη του Μουσείου διαθέτει περισσότερες 

από 130.000 φωτογραφίες, 17.000 βιβλία, 1.800 

χάρτες και διαγράμματα, 42.000 φύλλα σχεδίων 

πλοίων και εκατομμύρια σπάνια έγγραφα και 

χειρόγραφα. 

 

Voyager New Zealand Maritime Museum, Ώκλαντ, 

Νέα Ζηλανδία 

 

Τα εκθέματά του περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα 

ναυτικών και ιστορικών αντικειμένων που 

αντιπροσωπεύουν τη ναυτική ιστορία της Νέας 

Ζηλανδίας, από τις πρώτες Πολυνησιακές αφίξεις 

μέχρι τη σύγχρονη ναυτιλία. Στις συλλογές τους 

συγκαταλέγονται θαλάσσιος εξοπλισμός, μοντέλα, 

βιβλία, φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, 

πρωτότυπο αρχειακό υλικό και περιοδικά που 

αφορούν την ναυτική ιστορία της Νέας Ζηλανδίας, 

εξαιρουμένων εκείνων που σχετίζονται με το 

Βασιλικό Ναυτικό της Χώρας, την ιστορία και τις 

δραστηριότητες. 

 

Kobe Maritime Museum, Ιαπωνία 

 

To Μουσείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1987 και 

προσφέρει στους επισκέπτες του μια ματιά σε 

(Συνεχίζεται �) 
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Τα κητώδη είναι μια ομάδα ζώων, που 

επιστημονικά ονομάζεται «Τάξη Κητώδη» και 

χωρίζεται σε δύο υπο-ομάδες (Υποτάξεις). Η 1η 

περιλαμβάνει τις φάλαινες (Υπόταξη Μυστακοκήτη) 

και η 2η τους φυσητήρες, τα δελφίνια, τις φώκαινες 

και μερικά ακόμη συγγενικά τους είδη (Υπόταξη 

Οδοντοκήτη). Ο χωρισμός σε φάλαινες (ή 

μυστακοκήτη) και σε οδοντοκήτη δεν έχει σχέση με 

το μέγεθος, αλλά με το αν έχουν δόντια ή όχι. Όλες 

οι φάλαινες δεν έχουν δόντια αλλά φαλαίνια ή 

"μπαλένες" στο στόμα τους. (Πηγή: Ινστιτούτο 

Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος). 

Ο μεγαλύτερος οργανισμός που υπήρξε ποτέ στη Γη 

και συνεχίζει να ζει στους ωκεανούς της είναι η 

Γαλάζια φάλαινα, που δεν ζει στη Μεσόγειο και 

φθάνει τα 33.5 μέτρα!  Πόσοι όμως από εμάς 

γνωρίζουμε ότι στις ελληνικές θάλασσες κατοικεί το 

δεύτερο μεγαλύτερο ζώο του κόσμου και το 

ταχύτερο είδος φάλαινας παγκοσμίως; H 

πτεροφάλαινα (Balaenoptera physalus) κολυμπάει 

στα ελληνικά πελάγη, με ταχύτητες που αγγίζουν τα 

37 χλμ/ώρα! 

 

Συστηματική Κατάταξη: 

Τάξη: Cetacea (Κητώδη) 

Υπόταξη: Mysticeti (Μυστακοκήτη) 

Οικογένεια: Balaenopteridae (Φαλαινοπτερίδες) 

Υποοικογένεια: Balaenopterinae (Φαλαινοπτερίνες) 

Γένος: Balaenoptera 

Είδος: Balaenoptera physalus 

Πτεροφάλαινα: Ο γίγαντας των ελληνικών θαλασσών 

Πηγές: 
 

• http://www.marineinsight.com/maritime-history/10-best-maritime-museums-in-the-world/  

• http://www.rmg.co.uk/national-maritime-museum 

• http://www.anmm.gov.au/  

• https://sdmaritime.org/  

• http://www.michiganmaritimemuseum.org/facilities-21/?glmPage=facilities  

• http://www.liverpoolmuseums.org.uk/maritime/  

• https://www.vancouvermaritimemuseum.com/  

• http://www.mainemaritimemuseum.org/  

• https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand_Maritime_Museum  

• http://www.kobe-maritime-museum.com/language/english.html  

ανακαλύψουν πώς η θάλασσα έχει διαμορφώσει 

την ολλανδική κουλτούρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

το διάσημο αντίγραφο του πλοίου “Amsterdam” της 

Dutch East India Company βρίσκεται 

αγκυροβολημένο κοντά στο Μουσείο, στο οποίο οι 

επισκέπτες μπορούν να επιβιβαστούν και να το 

εξερευνήσουν. Η πλούσια βιβλιοθήκη του έχει πάνω 

από 60.000 τόμους, ενώ στο εσωτερικό του υπάρχει 

αίθριο που το βράδυ φωτίζεται από εκατοντάδες 

φώτα LED που δίνουν την εντύπωση του νυχτερινού 

ουρανού. 

κατασκευές πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, 

δίνοντας τη δυνατότητα στους ίδιους να βιώσουν 

την ιστορία και το μέλλον των θαλασσών, των 

πλοίων και των λιμανιών μέσα από βίντεο, γραφικά, 

αρχεία πλοίων και μέσα πλοήγησής τους. 

 

Στεγάζει ως εκθέματα διάφορα προηγμένης 

τεχνολογίας σκάφη, που δείχνουν όχι μόνο την 

ιστορία του κόλπου της πόλης Κόμπε αλλά και την 

κατασκευή και λειτουργία πλοίων και λιμένων. 

 

Netherlands National Maritime Museum, 

Άμστερνταμ, Ολλανδία 

 

Το κτίριο του Μουσείου χτίστηκε το 1656 και 

λειτουργούσε τότε ως αποθήκη του Ναυτικού. 

Θεωρήθηκε αρχιτεκτονικό θαύμα, καθώς βρίσκεται 

πάνω σε τεχνητό νησί μέσα στο λιμάνι του 

Άμστερνταμ. Από το 1973 λειτουργεί ως Μουσείο 

όπου οι επισκέπτες του, μικροί και μεγάλοι, έχουν 

την ευκαιρία μέσα από διαδραστικές εκθέσεις να 

(Συνεχίζεται �) 
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Μέγεθος 

 

Η θηλυκή πτεροφάλαινα, που είναι ελαφρά μεγαλύ-

τερη από την αρσενική, φθάνει τα 27 μέτρα σε 

μήκος και τους 80 τόνους σε βάρος. Αυτές είναι οι 

μέγιστες τιμές για το είδος, που όμως συναντώνται 

μόνο στους πληθυσμούς του νοτίου ημισφαιρίου. 

Το μέγιστο μήκος και βάρος για το βόρειο 

ημισφαίριο είναι 24 μέτρα και 75 τόνοι αντίστοιχα. 

 

Εξωτερική μορφολογία και εκπνοή 

 

Το σχήμα της είναι υδροδυναμικό, με μυτερό 

κεφάλι και ραχιαίο πτερύγιο που μοιάζει με 

δρεπάνι και φτάνει τα 60 εκατοστά σε ύψος, αρκετά 

μικρό δηλαδή σε σχέση με το μέγεθός της και από 

αυτό παίρνει και το αγγλικό όνομά της – fin whale. 

Το χρώμα της είναι γκρι (είτε σκούρο είτε πιο 

ανοικτό), ενώ η κοιλιά της είναι άσπρη. Ξεχωρίζει 

για τη σχετικά υπερυψωμένη αναπνευστική οπή 

της, η οποία αποτελείται από δύο συμμετρικά και 

ανεξάρτητα ρουθούνια. Αν και έχει δύο ρουθούνια 

(όπως όλα τα μυστακοκήτη), η εκπνοή της 

δημιουργεί ένα και μοναδικό πίδακα που 

εκτινάσσεται κατακόρυφα προς τα επάνω και 

φτάνει ακόμα και τα 6 μέτρα σε ύψος οπότε και 

είναι ορατή από απόσταση μεγαλύτερη των δύο 

ναυτικών μιλίων! 

 

Διατροφή 

 

Όπως όλα τα μυστακοκήτη, η πτεροφάλαινα περνά 

κάθε χρόνο από τη φάση διατροφής στη φάση 

ανα¬παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της φάσης 

διατροφής πρέπει να καλύψει τις ενεργειακές 

ανάγκες όλου του έτους, αποθηκεύοντας την 

ενέργεια που αποκτά μέσω της τροφής, κυρίως σε 

μορφή υποδερμικού λίπους. Για ένα ώριμο θηλυκό, 

οι ανάγκες αυτές αντιστοιχούν σε περίπου 330 

τόνους τροφής. Τρέφεται κυρίως με πλαγκτονικά 

καρκινοειδή που μοιάζουν με γαριδούλες και 

διεθνώς αποκαλούνται «κριλ», μικρά ψάρια και 

μικρά καλαμάρια. Ο τρόπος σύλληψης κοπαδιών 

μικρών ψαριών έχει περιγραφεί με ακρίβεια στους 

ωκεανούς. Η πτεροφάλαινα ορμά με αρκετά 

με¬γάλη ταχύτητα προς το κοπάδι, σημαδεύοντας 

το κέντρο της περιοχής όπου αυτό είναι πιο πυκνό. 

Ανοίγοντας το στόμα της βάζει μέσα του τεράστιες 

ποσότητες νερού και ψαριών σε σημείο που, χάρη 

στις πτυχώσεις του λαιμού της, η διάμετρος του 

σώματος στην περιοχή της κάτω σιαγόνας και του 

λαιμού να υπερδιπλασιάζεται! 

 

Αναπαραγωγή & Μετανάστευση 

 

Η πτεροφάλαινα πραγματοποιεί μεγάλα ωκεάνια 

ταξίδια, δύο φορές το χρόνο. Από τα θερμά εύκρατα 

Γεωγραφική κατανομή στη Μεσόγειο Θάλασσα 

 

Η πτεροφάλαινα είναι παρούσα σε όλες τις περιοχές 

της Μεσογείου, ωστόσο η αφθονία της ποικίλλει, 

κυρίως κατά μήκος του άξονα ανατολή-δύση. Στη 

δυτική Μεσόγειο βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα 

πελαγικά νερά, από το Γιβραλτάρ, τη θάλασσα του 

Αλμποράν και τις Βαλεαρίδες νήσους, μέχρι τον 

κόλπο του Λέοντα, τη Θάλασσα της Λιγουρίας και 

τις περιοχές μεταξύ Σαρδηνίας και Βόρειας Αφρικής. 

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις πτεροφαλαινών 

παρατηρούνται στη Θάλασσα της Λιγουρίας (κυρίως 

στο τρίγωνο μεταξύ Νίκαιας, Κορσικής και Γένοβας). 

Οι πτεροφάλαινες είναι σπάνιες στη ρηχή Αδριατική 

θάλασσα, όπου μπαίνουν μόνο συμπτωματικά. 

 

Αντίθετα η παρουσία τους είναι κοινή (τουλάχιστον 

την καλοκαιρινή περίοδο) στα ανοικτά των δυτικών 

ακτών των νησιών του Ιονίου πελάγους, κυρίως της 

Κέρ¬κυρας, της Λευκάδας, της Κεφαλλονιάς και της 

Ζακύνθου. Πτεροφάλαινες περιπλανώνται και στο 

εσωτερικό Ιόνιο μεταξύ της Λευκάδας, της 

Κεφαλλονιάς και της Αιτωλοακαρνανίας, ωστόσο, η 

παρουσία τους σε αυτά τα νερά είναι μόνο 

περιστασιακή. Πτεροφάλαινες έχουν καταγραφεί 

και κατά μήκος όλου του τόξου του Αιγαίου 

(Μεσσηνιακός κόλπος, νότια των Κυθήρων, νότια 

Κρήτη και νότια Κάρπαθος), ενώ η παρουσία τους 

μοιάζει να είναι αρκετά πιο σπάνια ή περιστασιακή 

στο εσωτερικό της λεκάνης του Αιγαίου. Σποραδικές 

εμφανίσεις έχουν παρατηρηθεί ακόμα και σε 

κλειστούς κόλπους, όπως ο Κορινθιακός και ο 

Σαρωνικός. 

 

Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για το υπόλοιπο 

τμήμα της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, 

εκτός του ότι έχουν καταγραφεί εκβρασμοί στην 

Αίγυπτο, στο Λίβανο και το Ισραήλ, αλλά οι 

παρατηρήσεις είναι λιγοστές.  

Η πτεροφάλαινα είναι κητώδες των πελαγικών 

νερών. Ζει στην ανοικτή θάλασσα σε μεγάλα βάθη. 

Μελέτες που έγιναν στα ιταλικά νερά έδειξαν ότι το 

μέσο βάθος των παρατηρήσεων βρίσκεται στα 

2.200 μέτρα και η μέση απόσταση τους από την 

κοντινό¬τερη ακτή είναι 44 χιλιόμετρα. Ωστόσο, τα 

παραπάνω δεν αποκλείουν το περιστασιακό 

πλησίασμα των ακτών ή τη διέλευση από σχετικά 

ρηχούς διαύλους, κυρίως για να βρουν τροφή. 

 
(Συνεχίζεται �) 
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άτομα κάθε πληθυσμού. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι αυτό των πτεροφαλαινών της 

Μεσογείου. Ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να 

εγκαταλείπουν τα μεσογειακά νερά στη διάρκεια 

του καλοκαιριού, ακριβώς εκείνη την εποχή είναι 

που η παρουσία τους είναι άφθονη. Αρχικά υπήρχε 

η θεωρία ότι οι πτεροφάλαινες επισκέπτονταν τη 

Μεσόγειο από τον Ατλαντικό, στη διάρκεια των 

ετήσιων μεταναστεύσεών τους. Όμως οι μελέτες 

έχουν δείξει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

ατόμων εντός και εκτός Μεσογείου που σημαίνει 

ότι υπάρχει λίγη επικοινωνία μεταξύ των δύο 

πληθυσμών. 

Πτεροφάλαινα στο στενό του Γιβραλτάρ, Πηγή: CIRCE, 

Conservación, Información y Estudio sobre el Medio Marino 

 

Κοινωνική δομή και το «τραγούδι» των φαλαινών 

 

Η κοινωνική δομή όλων των μυστακοκητών είναι 

πολύ πιο απλή και χαλαρή από αυτήν των 

οδοντοκητών. Από τον κανόνα αυτό δεν ξεφεύγει 

και τροπικά νερά, όπου ζει και αναπαράγεται κατά 

τη διάρκεια του χειμώνα, μεταναστεύει προς τα 

υποπολικά νερά, όπου τρέφεται στη διάρκεια του 

καλοκαιριού. Ο αναπαραγωγικός κύκλος όλων των 

μυστακοκητών είναι στενά συνδεδεμένος με το 

μεταναστευτικό τους κύκλο. Το ζευγάρωμα γίνεται 

στη διάρκεια του χειμώνα, στα ζεστά νερά των 

περιοχών με μικρό γεωγραφικό πλάτος και η κύηση 

κρατά 11-12 μήνες. 

 

Στη διάρκεια της κύησης η μέλλουσα μητέρα-

πτεροφάλαινα μεταναστεύει προς τα υποπολικά 

νερά που είναι πλούσια σε κριλ, για να τραφεί και 

να συσσωρεύσει ενεργειακά αποθέματα. Με την 

επιστροφή της στα ζεστά νερά γεννά το μικρό της, 

ενώ σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα φροντίζει ώστε 

αυτό να μεγαλώσει αρκετά μέσω του θρεπτικού 

γάλακτος που του προσφέρει, για να μπορεί να 

ακολουθήσει τη μητέρα του στο πρώτο δύσκολο 

ταξίδι του προς τα υποπολικά νερά. Ο θηλασμός 

συνεχίζεται επί έξι μήνες (και στη διάρκεια του 

ταξιδιού) με περίπου 100 κιλά γάλακτος την ημέρα. 

Στη διάρκειά του, το μικρό πτεροφαλαινάκι 

αυξάνεται με τον εντυπωσιακό ρυθμό των 60 κιλών 

και των 3 εκατοστών την ημέρα! Έτσι, κατά τον 

απογαλακτισμό του έχει φτάσει τα 12 μέτρα σε 

ολικό μήκος και 13 τόνους σε βάρος. Η νεαρή 

πτεροφάλαινα φτάνει την αναπαραγωγική της 

ωριμότητα σε ηλικία 8-10 χρόνων περίπου, όταν το 

μήκος της είναι 18 μέτρα περίπου. Η διάρκεια ζωής 

της είναι από τις μεγαλύτερες μεταξύ των κητωδών 

και μπορεί να φτάσει τα 90-100 χρόνια!! 

 

Παρ’ όλα αυτά, το παραπάνω μεταναστευτικό 

μοντέλο δεν ακολουθείται αυστηρά από όλα τα 

Πτεροφάλαινες στη Θάλασσα της Λιγουρίας - Πηγή: Tethys Research Institute 

(Συνεχίζεται �) 
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Οι απειλές για τις πτεροφάλαινες 

 

Χάρη στο μεγάλο μέγεθός τους, οι πτεροφάλαινες 

δεν έχουν πολλούς φυσικούς εχθρούς. Οι μόνοι, 

ίσως, είναι οι ιδιαίτεροι πληθυσμοί ορκών που 

τρέφονται με θαλάσσια θηλαστικά και μπορούν να 

επιτεθούν σχεδόν σε κάθε θαλάσσιο ζώο, όταν 

βρίσκονται σε οργανωμένα κοπάδια με αρκετά 

μέλη. 

 

Η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζουν οι 

πτεροφάλαινες είναι η σύγκρουση με τα σκάφη, 

που μπορεί να τις οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο. 

Επίσης, ο θόρυβος των μεγάλων πλοίων που 

διέρχονται από περιοχές σημαντικές για τα κητώδη 

και εκπέμπεται σε 24ωρη βάση, επηρεάζει και 

απειλεί ποικιλοτρόπως τα θαλάσσια θηλαστικά. Η 

πετρελαϊκή ρύπανση, η παρενόχληση από τα σκάφη 

αναψυχής, η ηχορύπανση, η όχληση και οι 

στρατιωτικές ασκήσεις και έρευνες για 

υδρογονάνθρακες, είναι κοινές απειλές για όλα τα 

θαλάσσια θηλαστικά. 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ντοκιμαντέρ 

«Θαλάσσια θηλαστικά, οι συγκάτοικοί μας στις 

ελληνικές θάλασσες» που παράχθηκε στο πλαίσιο 

της ενημερωτικής εκστρατείας «Θάλασσα», με 

σκοπό την ευαισθητοποίηση του ελληνικού κοινού 

για την ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων 

θηλαστικών που ζουν στις ελληνικές θάλασσες 

https://www.youtube.com/watch?v=1gz-q-SJsTQ 

και η πτεροφάλαινα. Έτσι, ο πιο ισχυρός (και ίσως 

μοναδικός) δεσμός, που είναι αυτός μεταξύ 

μητέρας και παιδιού, χαλαρώνει και πιθανώς 

χάνεται μετά τον απογαλακτισμό. Ωστόσο, το 

γεγονός ότι δεν μοιάζει να υπάρχουν μόνιμοι και 

ισχυροί δεσμοί ανάμεσα σε συγκεκριμένα άτομα, δε 

σημαίνει ότι οι πτεροφάλαινες είναι μοναχικά ζώα. 

Είναι σύνηθες φαινόμενο η παρατήρηση ομάδων 

πτεροφαλαινών μέχρι και επτά ατόμων. Ίσως 

τέτοιες ομάδες να έχουν και κάποιες μονιμότερες 

σχέσεις, εφόσον κατορθώνουν να βρίσκονται σε 

ακουστική επικοινωνία από απόσταση πολλών 

μιλίων. 

 

Όπως και οι άλλες φάλαινες, οι αρσενικές 

πτεροφάλαινες παράγουν ήχους χαμηλής 

συχνότητας. Οι ήχοι που παράγουν οι γαλάζιες 

φάλαινες και οι πτεροφάλαινες έχουν τη 

χαμηλότερη συχνότητα σε σχέση με οποιοδήποτε 

άλλο ζώο. Το φάσμα των ήχων που οι περισσότεροι 

άνθρωποι μπορούν να ακούσουν κυμαίνεται μεταξύ 

20 hertz και 20 kilohertz, ενώ οι πτεροφάλαινες 

παράγουν ήχους συχνότητας 16-40 hertz. Κάθε ήχος 

διαρκεί ένα έως δύο δευτερόλεπτα, αλλά οι 

διάφοροι συνδυασμοί ήχων μπορούν να 

διαρκέσουν από 7 έως 15 λεπτά. Στη συνέχεια, οι 

φάλαινες επαναλαμβάνουν τις ακολουθίες των 

ήχων σε περιόδους, που διαρκούν έως και πολλές 

ημέρες και μπορούν να ανιχνευθούν από άλλες 

φάλαινες εκατοντάδες μίλια μακριά από την πηγή 

τους! Ακούστε το «τραγούδι» μιας πτεροφάλαινας 

του Ατλαντικού στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:FinWhaleAtlantic-10x.ogg 

Πηγές: 
 

• Επιστημονική Έκδοση του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών: Τα Κητώδη των Ελληνικών θαλασσών 

 http://epublishing.ekt.gr/sites/ektpublishing/files/ebooks/Monograph_06_Cetaceans_of_the_Greek_Seas.pdf 

• Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος 

 http://www.pelagosinstitute.gr/gr/eidi_kitodon/vasikes_ennoies.html 

• Αρίων - Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών 

 http://www.arion.org.gr/el/cetaceans/ 

• http://www.wwf.gr/endangered-species/marine-mammals/whale 

• http://www.cetaceanalliance.org/cetaceans/Bp_home.htm 

χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά, οδοντόκρεμες κλπ 

και στις πλαστικές σακούλες μιας χρήσης.  

 

Η εκστρατεία αυτή επιχειρεί να αλλάξει τη 

νοοτροπία, τις συνήθειες, τις πρακτικές, τα πρότυπα 

και τις πολιτικές σε όλο τον κόσμο έτσι ώστε να 

μειωθούν τα θαλάσσια απορρίμματα και η τεράστια 

οικολογική καταστροφή που προκαλούν. 

 

  

Μια νέα παγκόσμια εκστρατεία ξεκίνησε ο 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Καθαρές 

Θάλασσες» (Clean Seas Campaign) και την 

ανακοίνωσε στις 23 Φεβρουαρίου στο Παγκόσμιο 

Συνέδριο για τους Ωκεανούς, στο Μπαλί της 

Ινδονησίας. 

 

Βασικός στόχος της εκστρατείας είναι η εξάλειψη 

των κύριων πηγών ρύπανσης των θαλασσών με 

πλαστικά, με έμφαση στα μικροπλαστικά που 

Εκστρατεία «Καθαρές Θάλασσες» του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 

(Συνεχίζεται �) 

http://www.cleanseas.org/


-> Περιεχόμενα <-

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

8 

Η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

ιδιαίτερα με πλαστικά, έχει πάρει ανησυχητικές 

διαστάσεις. Υπολογίζεται πως σε θάλασσες και 

ωκεανούς καταλήγουν κάθε χρόνο 8 εκατομμύρια 

τόνοι πλαστικών απορριμμάτων, το αντίστοιχο με 

το φορτίο ενός απορριμματοφόρου κάθε λεπτό! 

 

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων 

Εθνών εκτιμά ότι σε κάθε τετραγωνικό μίλι των 

ωκεανών επιπλέουν 46.000 κομμάτια πλαστικό και 

σε ορισμένες περιοχές η ποσότητα των πλαστικών 

υπερτερεί του ποσού του πλανγκτόν (που είναι 

μικροσκοπικοί θαλάσσιοι οργανισμοί, τροφή για 

τους μεγαλύτερους). Περίπου 51 τρισεκατομμύρια 

μικροπλαστικά υπολογίζεται ότι υπάρχουν στις 

θάλασσες και τους ωκεανούς, 500 φορές 

περισσότερα από όσα τα αστέρια στον Γαλαξία μας! 

Στο Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό εντοπίστηκε μια 

θαλάσσια περιοχή που συσσωρεύονται κυρίως 

πλαστικά σκουπίδια, με έκταση τουλάχιστον ίση, αν 

όχι διπλάσια, με την Πολιτεία του Τέξας! 

Ονομάζεται και δίνη απορριμμάτων του Ειρηνικού 

Ωκεανού. Η θαλάσσια δίνη είναι ένα σύστημα 

κυκλικών ωκεάνιων ρευμάτων που σχηματίζονται 

από τους ανέμους και τις δυνάμεις που επιδρούν 

από την περιστροφή του πλανήτη. Το κέντρο της 

δίνης τείνει να είναι αρκετά σταθερό και ήρεμο. Η 

κυκλική της κίνηση τραβάει στο κέντρο της τα 

απορρίμματα, που σταδιακά μεταφέρονται εκεί από 

τα ωκεάνια ρεύματα, και τα παγιδεύει. Δυστυχώς, 

παρόμοιες περιοχές με σκουπίδια εμφανίζονται και 

στις υπόλοιπες 4 δίνες των Ωκεανών. Οι 

επιστήμονες περιγράφουν μια τέτοια περιοχή 

περισσότερο σαν «σούπα από πλαστικά» παρά 

«νησί σκουπιδιών» καθώς μέχρι να φθάσουν εκεί τα 

απορρίμματα, κυρίως πλαστικά, έχουν 

κομματιαστεί με αποτέλεσμα να απειλούν το 

πλαγκτόν που υπάρχει άφθονο εκεί αλλά να 

καθιστούν και ιδιαίτερα δύσκολη κάθε απόπειρα 

συλλογής των σκουπιδιών. 

Όπως δήλωσε και ο Erik Solheim, επικεφαλής του 

περιβαλλοντικού τομέα του ΟΗΕ, «[…] Ενώ το 

πρόβλημα μεγάλωνε εμείς καθόμασταν άπραγοι. 

Αυτό πρέπει να σταματήσει».   

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, με τους 

ρυθμούς που πετάμε τα πλαστικά απορρίμματα, 

μπουκάλια, ποτήρια και σακούλες μετά από μια 

χρήση, το 2050 στους ωκεανούς θα υπάρχουν 

περισσότερα πλαστικά από ψάρια ενώ το 99% των 

θαλάσσιων πτηνών θα έχουν καταπιεί πλαστικά. 

 

Η εκστρατεία #CleanSeas προτρέπει τις κυβερνήσεις 

να εφαρμόσουν πολιτικές μείωσης των πλαστικών 

συσκευασιών στις βιομηχανίες αλλά και τον 

επανασχεδιασμό των προϊόντων. Ακόμη, καλεί 

όλους μας σαν καταναλωτές να αλλάξουμε τις 

καθημερινές μας συνήθειες και να περιορίσουμε 

την υπερβολική χρήση πλαστικών προϊόντων. 

 

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η εκστρατεία θα 

ανακοινώνει μέτρα από χώρες και επιχειρήσεις για 

την εξάλειψη των μικροπλαστικών στα προϊόντα 

προσωπικής φροντίδας, τη φορολόγηση ή την 

απαγόρευση της πλαστικής σακούλας και τη μείωση 

των πλαστικών μιας χρήσης. Ήδη η Ινδονησία, που 

έχει 17.500 νησιά, δεσμεύτηκε να μειώσει τη 

(Συνεχίζεται �) 
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� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088 

� 210 93.53.847 

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

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Σταματική Αντωνάκου, Ελένη Τσόλκα, 

Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

 

Τα links του µήνα: 

♦ Πρωτοποριακή ιδέα από τη Νέα Ζηλανδία για μετατροπή μπουκαλιών σε άμμο, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα: 

https://www.youtube.com/watch?v=Exqd-TcpX4M 

 

♦ Φωτοαφιέρωμα, εκπομπή και το γλωσσάρι του έργου του Νίκου Καββαδία, του ποιητή των ναυτικών: 

http://www.e-nautilia.gr/kavadias-o-poiitis-nautikon/ 

θαλάσσια ρύπανση κατά 70% σε 8 χρόνια 

επενδύοντας στο στόχο αυτό 1 δις 

δολάρια/χρόνο και η Κένυα ανακοίνωσε 

την απαγόρευση της εισαγωγής, 

παραγωγής και χρήσης πλαστικής 

σακούλας από φέτος το Σεπτέμβριο! 

 

Ο ΟΗΕ στοχεύει στις βιομηχανίες που 

παράγουν προϊόντα προσωπικής 

φροντίδας εξαιτίας της μεγάλης χρήσης 

μικροπλαστικών στις οδοντόκρεμες ή τα 

προϊόντα περιποίησης του δέρματος και 

άλλα καλλυντικά. Αυτά τα μικροσκοπικά 

π λ α σ τ ι κ ά  σ φ α ι ρ ί δ ι α  έ χ ο υ ν 

αντικαταστήσει φυτικά συστατικά και οι 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων 

στις πόλεις δεν μπορούν να τα 

παγιδεύσουν, με αποτέλεσμα να 

καταλήγουν στην θάλασσα. 

 

Το πρόβλημα αυτής της ρύπανσης 

επεσήμανε από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 η 

HELMEPA, με πρωταγωνιστή τον γνωστό Γλάρο και 

το διαχρονικό σύνθημα «Όχι Σκουπίδια, Όχι 

Πλαστικά σε Θάλασσες και Ακτές».  

 

Στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας, η 

HELMEPA θα ενισχύσει περαιτέρω την ενημέρωση 

των εθελοντών Μελών της, 14.000 Ελλήνων 

ναυτικών, 200 οργανισμών και εταιρειών και 400 

πλοίων για το σημαντικό αυτό πρόβλημα. Επίσης, 

θα ενδυναμώσει την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση των 10.000 μαθητών που 

συμμετέχουν κάθε χρόνο στα προγράμματα 

«Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι» και θα 

επιδιώξει ευρύτερη συμμετοχή στις 250 περίπου 

δράσεις καθαρισμού ακτών και βυθού που 

συντονίζει κάθε χρόνο με τη συνδρομή εθελοντών 

σε όλη την Ελλάδα. 

Πηγές:  

� http://www.cleanseas.org/news 

� http://web.unep.org/newscentre/un-declares-war-ocean-plastic 

� http://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/great-pacific-garbage-patch/ 

mailto:info@helmepacadets.gr
https://www.facebook.com/Helmepa

