
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.  

www.helmepacadets.gr 
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Ενδιαφέροντα Νέα για το Θαλάσσιο Περιβάλλον 

Σε αυτό το άρθρο θα μοιραστούμε μαζί σας ευχάρι-

στες ειδήσεις για τη θάλασσα, ενδιαφέροντα στοι-

χεία από έρευνες και νέα τεχνολογικά μέσα που 

χρησιμοποιούνται για την προστασία της! 

 

The Ocean Cleanup: 

Ένα φιλόδοξο project καθαρισμού της μεγάλης 

δίνης απορριμμάτων του Ειρηνικού Ωκεανού 

 

Μία σημαντική πρωτο-

βουλία που αποσκοπεί 

στην απομάκρυνση 

των χιλιάδων τόνων 

πλαστικού στον Ειρηνι-

κό Ωκεανό θα ξεκινή-

σει μέσα στους επόμε-

νους μήνες. Το ίδρυμα Ocean Cleanup, που ίδρυσε ο 

Ολλανδός φοιτητής της Μηχανικής Boyan Slat όταν 

ήταν μόλις 20 χρονών, ανακοίνωσε την έναρξη της 

επιχείρησης μέσα στο 2018 στην περιοχή του Βόρει-

ου Ειρηνικού Ωκεανού, όπου συσσωρεύονται τερά-

στιες ποσότητες σκουπιδιών, γνωστή και ως Great 

Pacific Garbage Patch. Η ομάδα καθαρισμού θα χρη-

σιμοποιήσει ένα πλωτό φράγμα για να σπρώξει αρ-

γά τον πλαστικό όγκο στην ακτή. Δείτε το simulation 

video: 

https://www.youtube.com/user/TheOceanCleanup 

 

Αποκατάσταση των κοραλλιογενών υφάλων 

μέσω της καλλιέργειας κοραλλιών και της επανα-

φύτευσής τους στους υφάλους. 

 

Μία πολύτιμη τεχνική για την αποκα-

τάσταση των κοραλλιογενών υφάλων 

που έρχεται από το Mote Tropical  

Ερευνητικό Κέντρο της Φλόριντα. Τα 

κοράλλια στις εργαστηριακές συνθή-

κες μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα απ’ 

ό,τι στο φυσικό τους περιβάλλον. Επί-

σης, εξετάζονται ποια θα ανταποκρι-

θούν καλύτερα στις συνθήκες που 

προβλέπεται να επικρατούν στους 

ωκεανούς σε 100 χρόνια ώστε να χρησιμοποιηθούν 

αυτά που προσαρμόζονται καλύτερα. Δείτε το σχετι-

κό βίντεο: 

https://mote.org/research/program/coral-reef-restoration 

 

Με την προσομοίωση υποβρύχιων ηφαιστειακών συν-

θηκών, δημιουργούνται αντικαρκινικά νανο-υλικά. 

 

Με την πρωτοποριακή αυτή μέθοδο γίνεται δυνατή 

η κατασκευή συνθετικών νανο-σωματιδίων υπερο-

ξειδίου του ψευδαργύρου, με φιλικό προς το περι-

βάλλον τρόπο, χωρίς τη χρήση πρόσθετων χημικών 

ουσιών. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

θεραπεία του καρκίνου και άλλων ασθενειών. Δείτε 
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λουθούν για την αναζήτηση της τροφής τους, λόγω 

των υψηλότερων θερμοκρασιών. Δείτε φωτογραφί-

ες και βίντεο: 

http://www.wwf.gr/blog/1948-vlepontas-mesa-apo-

ta-matia-ton-falainon 

https://www.theguardian.com/environment/

gallery/2017/may/11/life-as-a-whale-a-humpbacks-

view-of-the-antarctic-in-pictures 

 

Η πρώτη κατάδυση στα οικοσυστήματα της μεσο-

πελαγικής ζώνης στο νησί του Πάσχα (Rapa Nui) 

 

Επιστημονική ομάδα από την 

California Academy of Sci-

ences, σε συνεργασία με το 

SUBELAB Pontificia Universi-

dad Católica της Χιλής κάνει 

την πρώτη απόπειρα να μελε-

τηθούν το οικοσύστημα και οι θαλάσσιοι οργανι-

σμοί που ζουν σε μεγάλα βάθη στο νησί του Πάσχα. 

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο καινούρια είδη 

ψαριών, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά, υφά-

λους στα βαθιά νερά που ερευνώνται για το αν μπο-

ρούν να αποτελέσουν καταφύγιο για οργανισμούς 

που ζουν σε ρηχούς υφάλους οι οποίοι απειλούνται, 

κ.α. 

https://www.theguardian.com/science/animal-

magic/gallery/2017/apr/06/dive-into-the-twilight-

zone-off-easter-island-rapa-nui-reveals-new-species 

 

#CleanSeas Campaign:  

Περισσότερα από 1.000 άτομα δεσμεύονται να 

σταματήσουν να χρησιμοποιούν καλλυντικά που 

περιέχουν μικροσφαιρίδια 

 

Η Εκστρατεία #CleanSeas 

του Περιβαλλοντικού Προ-

γράμματος των Ηνωμένων 

Εθνών ζητά τη δέσμευση 

των πολιτών για Καθαρές 

Θάλασσες και ήδη περισσότεροι από 1.000 έχουν 

δηλώσει  ότι θα αντικαταστήσουν τα καλλυντικά και  

τα  προϊόντα προσωπικής  ροντίδας που  περιέχουν 

μικροσφαιρίδια, με προϊόντα φιλικά προς  το θα-

λ ά σ σ ιο  πε ρι β ά λ λ ο ν.  Σ τ ο  σ ύ ν δε σ μ ο  

https://cleanseas.org/take-action?action=171 θα 

βρείτε και τις υπόλοιπες δεσμεύσεις για  

περιορισμό των υλικών συσκευασίας, τη  

χρήση της πλαστικής τσάντας κ.α, ενώ στο  

http://www.beatthemicrobead.org/ μπορείτε να 

κατεβάσετε την εφαρμογή για να ελέγχετε  

ποια  από τα προϊόντα που αγοράζετε περιέχουν 

μικροσφαιρίδια. 

 

Το εξερευνητικό πλοίο Okeanos Explorer, ολοκλή-

ρωσε την αποστολή του σε μεγάλα βάθη του Κε-

ντρικού Ειρηνικού 

στο βίντεο πώς οι επιστήμονες  κμε-

ταλ-λεύονται το φαινόμενο Lei-

denfrost (το οποίο λαμβάνει χώρα και 

όταν μαγειρεύουμε στην κουζίνα 

μας!) για να επιτύχουν την προσομοί-

ωση υποβρύχιων ηφαιστειακών συνθηκών στο ερ-

γαστήριο. 

http://www.aalto.fi/en/current/news/2017-05-12-003/ 

 

Ποιος κολυμπάει πού;  

Οι επιστήμονες αναλύουν δεδομένα σχετικά με την 

κατανομή των θαλάσσιων ειδών παγκοσμίως και 

δημιουργούν μια διαδικτυακή εφαρμογή. 

Διεθνής ερευνητική ομάδα συγκρίνει τους παγκό-

σμιους χάρτες κατανομής των θαλάσσιων ειδών και 

κάνει προτάσεις για τον τρόπο περαιτέρω βελτίω-

σης των δύο βάσεων δεδομένων με στοιχεία σχετι-

κά με τις περιοχές όπου εμφανίζονται τα θαλάσσια 

είδη. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν τη βάση για 

οικολογικές μελέτες καθώς και για πολιτικές απο-

φάσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση της 

επιβίωσης των απειλούμενων ειδών. Οι ερευνητές 

ανέπτυξαν επίσης μια web εφαρμογή με την οποία 

μπορούν οι χρήστες να συγκρίνουν τους χάρτες και 

από τις δύο βάσεις δεδομένων. Μαζί, οι δύο βάσεις 

δεδομένων περιλαμβάνουν 24.586 είδη: 22.889 βρί-

σκονται στο AquaMaps και 4.027 στην IUCN, με αλλη-

λοκάλυψη μόνο 2.330 ειδών που περιλαμβάνονται 

και στις δύο. 

http://ohi-science.nceas.ucsb.edu/plos_marine_rangemaps/ 

 

Οι επιστήμονες ξεκλειδώνουν τα μυστήρια της 

ζωής των φαλαινών στην Ανταρκτική. 

 

Την έρευνα πραγματοποίησαν 

Αμερικανοί επιστήμονες με την 

υποστήριξη του WWF Αυστρα-

λίας, μέσω αισθητήρων που 

κολλάνε στην πλάτη των φα-

λαινών για 24 ώρες, με σκοπό 

να αποκαλυφθούν πληροφορίες για τη συμπεριφο-

ρά και τις συνήθειές τους και να σχεδιαστούν καλύ-

τερα μέτρα για την προστασία τους. Οι ερευνητές 

βλέπουν πού και πώς τρέφονται, και πώς φυσούν 

δυνατά για να διώξουν τον πάγο της θάλασσας και 

να αναπνεύσουν. Μελετούν επίσης την κοινωνική 

τους ζωή καθώς και την επίδραση που έχει ο μειω-

μένος θαλάσσιος πάγος στις διαδρομές που ακο-
(Συνεχίζεται �) 
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διαλυμένα αέρια και τμήματα από οργανισμούς. Η 

μεγαλύτερη ποσότητα αποτελείται από ανόργανες 

ενώσεις με τη μορφή ιόντων. Έξι ανόργανα ιόντα 

αποτελούν το 99.28% του βάρους του στερεού 

υλικού. Αυτά είναι ιόντα χλωρίου, νατρίου, θείου, 

μαγνησίου, ασβεστίου και καλίου. 

 

Το αλάτι στους ωκεανούς είναι αποτέλεσμα μιας 

διαδικασίας που αποκαλείται αποσάθρωση, όπου 

μεταλλικά στοιχεία, όπως τα άλατα και τα χημικά 

συστατικά τους που βρίσκονται για παράδειγμα 

στους βράχους, μεταφέρονται από την ξηρά στη 

θάλασσα. Όταν η βροχή πέφτει στο έδαφος, 

παρασύρει υπολείμματα μεταλλικών στοιχείων που 

διαλύονται μέσα στο νερό και στη συνέχεια 

ταξιδεύουν και μεταφέρονται, σε χειμάρρους, 

ποτάμια και τελικά καταλήγουν στη θάλασσα. Στη 

συνέχεια, κάποια από αυτά τα ιόντα 

προσλαμβάνονται από τους θαλάσσιους 

οργανισμούς και κάποια από αυτά παραμένουν στο 

νερό. Πρόκειται για μια διαδικασία που συντελείται 

εδώ και εκατομμύρια χρόνια. 

 

Μια άλλη πηγή αλατότητας είναι τα 

μεταλλικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται στο 

φλοιό της Γης, κάτω από τους ωκεανούς. Το 

νερό διεισδύει στο θαλάσσιο πυθμένα μέσα 

από ρωγμές, υπερθερμαίνεται και 

επιστρέφει στην επιφάνεια μεταφέροντας 

διαλυμένα μεταλλικά στοιχεία. Οι 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί το νερό της θάλασσας 

δεν είναι γλυκό, αλλά αλμυρό; Και πώς άραγε 

διατηρούνται τα επίπεδα της αλατότητας στη 

θάλασσα σχεδόν σταθερά με την πάροδο των 

χρόνων; Σε αυτό το άρθρο θα δώσουμε απαντήσεις 

στα παραπάνω ερωτήματα, που ίσως φαίνονται 

απλά, αλλά κρύβουν από πίσω τους διεργασίες και 

μεταβολές που διήρκησαν εκατομμύρια χρόνια! 

 

Καταρχάς, να πούμε ότι το νερό της θάλασσας δεν 

έχει μόνο το γνωστό μας μαγειρικό αλάτι, δηλαδή 

το χλωριούχο νάτριο, αλλά και πλήθος άλλων 

αλάτων. Σε ένα δείγμα 1000 γραμμαρίων 

θαλασσινού νερού βρίσκονται διαλυμένα 35 

γραμμάρια ενώσεων που συνολικά ονομάζονται 

άλατα. Με άλλα λόγια, το 96,5% είναι νερό και το 

3,5% άλατα. 

 

Η συνολική ποσότητα διαλυμένου υλικού 

ονομάζεται αλατότητα και εκφράζεται ως 

εκατοστιαία αναλογία σε 1000 γραμμάρια. Οι 

διαλυμένες ενώσεις μπορούν να είναι ιόντα, 

επίκεντρο τις περιοχές που ανήκουν στο ηφαιστει-

ακό τόξο του Αιγαίου 

 

Το ερευνητικό σκάφος RV Poseidon του γερμανικού 

Κέντρου Ωκεανογραφικών Ερευνών «Χέλμχολτζ» 

του Κιέλου, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας 

και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

μελετούν την εξέλιξη των υποθαλάσσιων ηφαιστεί-

ων σε βάθος εκατομμυρίων ετών στο παρελθόν και 

εκτιμούν πιθανούς ηφαιστειακούς κινδύνους. Το 

ερευνητικό πρόγραμμα με διάρκεια από το Μάρτιο 

έως τον Μάιο, περιλαμβάνει τέσσερις αποστολές 

για τη διερεύνηση του υποθαλάσσιου χώρου. Οι 

τρεις επικεντρώνονται στην περιοχή μεταξύ Σαντο-

ρίνης-Αμοργού-Νισύρου, ενώ μια τέταρτη, σε συ-

νεργασία με το γερμανικό Πανεπιστήμιο του Ερλάν-

γκεν-Νυρεμβέργης, θα εστιαστεί στο Σαρωνικό. 

http://www.tovima.gr/science/technology-planet/

article/?aid=870620 

Ξεκινώντας από την Αμερι-

κανική Σαμόα και καταλήγο-

ντας στη Χαβάη, το πλοίο 

της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκε-

ανών και Ατμόσφαιρας 

(National Oceanic and At-

mospheric Administration - NOAA), Okeanos Ex-

plorer, επέστρεψε από την αποστολή του, φέρνο-

ντας στο φως στοιχεία για άγνωστα μέχρι τώρα πλά-

σματα που ζουν σε πολύ μεγάλα βάθη, με τη χρήση 

υποβρύχιων τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων 

(ROVs). 

http://news.scubatravel.co.uk/okeanos-explorer.html 

 

Και τέλος, ένα ευχάριστο νέο από την Ελλάδα… 

Ρομπότ μελετούν το βυθό και τα υποθαλάσσια 

ηφαίστεια του Σαρωνικού και των Κυκλάδων, με 

(Συνεχίζεται �) 
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Γης αποτελείται από γιγάντιες πλάκες. Μερικές από 

αυτές συναντιούνται σε ζώνες καταβύθισης, όπου η 

μια πλάκα μπαίνει κάτω από τη γειτονική της και 

βυθίζεται στον καυτό μανδύα. Συνήθως, η 

πυκνότερη ωκεάνια πλάκα βυθίζεται κάτω από την 

ελαφρύτερη ηπειρωτική γειτονική της, 

μεταφέροντας παράλληλα μαζί της το φορτίο με τα 

ιζήματα αλάτων. 

 

Οι επιστήμονες θεωρούν πως δεν είναι πιθανό οι 

ωκεανοί να αυξήσουν ή να μειώσουν την 

αλμυρότητά τους κατά μέσο όρο. Στην 

πραγματικότητα, η θάλασσα είχε περίπου το ίδιο 

περιεχόμενο αλατιού για πολλές εκατοντάδες 

εκατομμύρια χρόνια. Τα διαλυμένα άλατα 

απομακρύνονται από το θαλασσινό νερό για να 

σχηματίσουν νέα ορυκτά στον πυθμένα του 

ωκεανού τόσο γρήγορα, όσο οι ποταμοί και οι 

υδροθερμικές διεργασίες και τα ηφαίστεια 

παρέχουν νέα άλατα. 

 

Οι διακυμάνσεις αλατότητας 

 

Διακυμάνσεις αλατότητας παρατηρούνται σε 

παράκτιες περιοχές και κατά κανόνα υπάρχει μία 

διαβάθμιση ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος. Οι 

περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στον Ισημερινό 

έχουν μεγαλύτερη εξάτμιση υδάτων, λόγω 

υψηλότερων θερμακρασιών, γεγονός που προκαλεί 

αύξηση της αλατότητας. Αντίθετα, περιοχές που 

αποκλίνουν από τον Ισημερινό έχουν χαμηλότερες 

θερμοκρασίες, άρα μικρότερη εξάτμιση και 

επομένως χαμηλότερη αλατότητα. Εξαίρεση 

αποτελούν περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά 

στον ισημερινό και παρουσιάζουν αυξημένες 

βροχοπτώσεις, άρα και χαμηλή αλατότητα λόγω του 

βρόχινου νερού. Το ίδιο γεγονός της χαμηλής 

αλατότητας παρατηρείται και σε περιοχές όπου 

εκβάλλουν μεγάλοι ποταμοί ή μετά από λιώσιμο 

των παγετώνων. 

 

Έτσι, ο Ατλαντικός ωκεανός είναι αλμυρότερος από 

τον Ειρηνικό, γιατί οι υδρατμοί πάνω από τον 

δεύτερο καθώς κινούνται ανατολικά, συναντούν τις 

μεγάλες οροσειρές στα δυτικά της Αμερικανικής 

ηπείρου (βόρειας και νότιας), υγροποιούνται και 

πέφτουν με τη μορφή βροχής. Έχουμε λοιπόν 

περίσσευμα βροχοπτώσεων στον Ειρηνικό και 

έλλειμμα στον Ατλαντικό. Το ίδιο συμβαίνει και στη 

γειτονιά μας, όπου η οροσειρά της Πίνδου 

δημιουργεί αυξημένες βροχοπτώσεις στη δυτική 

Ελλάδα και στο Ιόνιο σε σχέση με το Αιγαίο.  

 

Η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί παράδειγμα 

θάλασσας που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα 

υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, γεγονός που 

οφείλεται στο μεγάλο βαθμό εξάτμισης, το χαμηλό 

υδροθερμικές αναβλύσεις, μερικές από τις οποίες 

δημιουργούν θερμοπίδακες στα βάθη της 

θάλασσας, εκβάλλουν μέσα στη θάλασσα το χημικό 

μείγμα που προκύπτει. Τα υποθαλάσσια ηφαίστεια 

έχουν παρόμοιο τελικό αποτέλεσμα, καθώς 

εκτοξεύουν μέσα στους ωκεανούς μεγάλες 

ποσότητες καυτών πετρωμάτων, τα οποία 

απελευθερώνουν χημικές ουσίες στο νερό. 

 

Τι διατηρεί σταθερά τα επίπεδα άλατος; 

 

Η αλατότητα στα ανοικτά ωκεάνια τμήματα είναι 

σχετικά σταθερή με μία μέση τιμή 3,5% (35g/L). 

Προφανώς λοιπόν, άλατα και άλλα μεταλλικά 

στοιχεία προστίθενται και αφαιρούνται με τον ίδιο 

περίπου ρυθμό. Αυτό εγείρει το ερώτημα: Πού 

πηγαίνουν τα άλατα; 

 

Πολλά συστατικά των αλάτων απορροφούνται από 

τα σώματα των ζωντανών οργανισμών. Λόγου χάρη, 

οι πολύποδες των κοραλλιών, τα μαλάκια και τα 

καρκινοειδή συλλέγουν ασβέστιο, ένα συστατικό 

του άλατος, χρήσιμο για τα κελύφη και τους 

σκελετούς τους. Μικροσκοπικά άλγη αποσπούν 

διοξείδιο του πυριτίου, ενώ βακτήρια και άλλοι 

οργανισμοί καταναλώνουν διαλυμένη οργανική 

ύλη. Όταν αυτοί οι οργανισμοί πεθαίνουν ή 

τρώγονται από άλλους, τα άλατα και τα μεταλλικά 

στοιχεία στον οργανισμό τους αποθέτονται τελικά 

στο θαλάσσιο πυθμένα ως νεκρή ύλη ή 

περιττώματα. 

 

Αρκετά άλατα που δεν εξαφανίζονται με βιοχημικές 

διαδικασίες απομακρύνονται με άλλους τρόπους. 

Λόγου χάρη, ο άργιλος ή άλλα ορυκτά που 

καταλήγουν στις θάλασσες μέσω των ποταμών, της 

απορροής νερών βροχής, καθώς και της 

ηφαιστειακής τέφρας, μπορεί να περιέχουν 

συγκεκριμένα άλατα και να τα μεταφέρουν στο 

θαλάσσιο πυθμένα. Μερικά άλατα επίσης είναι 

προσκολλημένα σε πετρώματα. Έτσι λοιπόν, πολλά 

άλατα καταλήγουν στο θαλάσσιο πυθμένα. 

 

Ο κύκλος ολοκληρώνεται με γεωφυσικές 

διαδικασίες, αν και αυτό μπορεί να επιτελείται στη 

διάρκεια μεγάλων χρονικών περιόδων. Ο φλοιός της 
(Συνεχίζεται �) 
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              Dead Sea                                  Great Salt Lake 

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εάν το αλάτι των ωκεανών 

μπορούσε να απομακρυνθεί και να απλωθεί 

ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια της Γης, θα 

σχημάτιζε ένα στρώμα πάχους πάνω από 150 

μέτρα, περίπου στο ύψος ενός κτιρίου γραφείων με 

40 ορόφους!!! 

ρυθμό ιζηματοποίησης, την είσοδο ποτάμιων 

υδάτων και την περιορισμένη κυκλοφορία του 

θαλάσσιου νερού. Υπάρχουν βέβαια και 

παραδείγματα λιμνών που είναι εξαιρετικά 

αλμυρές, όπως η Νεκρά Θάλασσα, που δεν είναι 

θάλασσα στην πραγματικότητα, αλλά λίμνη, και 

ονομάστηκε έτσι λόγω της υψηλότατης 

περιεκτικότητας αλατιού, που έχει σαν αποτέλεσμα 

την παντελή έλλειψη ζωής. Η ύπαρξη αλατιού στη 

Νεκρά Θάλασσα οφείλεται στο γεγονός ότι 

παλιότερα η στάθμη του νερού ήταν πολύ 

υψηλότερη από την τωρινή και με την πάροδο 

πολλών χρόνων και με την εξάτμιση οδηγήθηκε σε 

μεγάλα ποσοστά αλατιού (24%). Επίσης, η Μεγάλη 

Αλμυρή Λίμνη (Great Salt Lake) στη Γιούτα των ΗΠΑ, 

είναι η μεγαλύτερη αλμυρή λίμνη στο δυτικό 

ημισφαίριο  και είναι κλειστή, δηλαδή το νερό 

απομακρύνεται από τη λίμνη μόνο μέσω της εξάτμι-

σης, ενώ οι ποταμοί Τζόρνταν, Γουέμπερ και Μπέαρ 

αποθέτουν κάθε χρόνο νέα μεταλλικά στοιχεία στη 

λίμνη, χωρίς να υπάρχει κάποιο σημείο εξόδου. 

(Συνεχίζεται �) 

Τα επίπεδα αλατότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Με κόκκινο συμβολίζεται η υψηλή αλατότητα ≥ 3,7% και με μπλε η χαμηλή αλατότητα ≤ 3,4% 

Πηγές: 

• https://water.usgs.gov/edu/whyoceansalty.html                                     •   http://oceanservice.noaa.gov/facts/whysalty.html 

• https://www.sciencelearn.org.nz/resources/686-ocean-salinity           •   http://www.enidrio.gr/el/water/seawater/ 

• http://www.marinebio.net/marinescience/02ocean/swcomposition.htm 

 

∆ιεθνής Ηµέρα Βιοποικιλότητας 

οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, ένας καλά 

δομημένος τουριστικός τομέας μπορεί να μειώσει 

τις απειλές σε βασικούς πληθυσμούς άγριων ζώων 

και μπορεί να διατηρήσει ή να αυξήσει τη 

βιοποικιλότητα μέσω των εσόδων από τον 

τουρισμό. Ο φετινός εορτασμός αποτελεί μια 

ευκαιρία να τονιστεί η σημαντική συμβολή του 

βιώσιμου τουρισμού, τόσο στην οικονομική 

ανάπτυξη όσο και στη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας. 

Η 22η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη 

ως Διεθνής Ημέρα για τη Βιοποικιλότητα, με σκοπό 

να αυξήσει την κατανόηση και ευαισθητοποίηση της 

ευρύτερης κοινωνίας γύρω από αυτή. Το φετινό 

θέμα εορτασμού είναι «Βιοποικιλότητα και 

Αειφόρος Τουρισμός». Ο λόγος αυτής της επιλογής 

δεν είναι τυχαίος, καθώς το 2017 έχει ονομαστεί 

Διεθνές Έτος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. 

 

Η βιοποικιλότητα σε ζώα, οικοσυστήματα και τοπία 

προσελκύει τον τουρισμό και συμβάλλει στην 
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της και τη δίκαιη και ίση κατανομή των ωφελειών 

που προκύπτουν από τη 

χρήση των γενετικών 

πόρων», η οποία έχει 

επικυρωθεί από 196 έθνη.  

 

Σήμερα παρατηρείται μείωση της βιοποικιλότητας 

στον πλανήτη, γεγονός που οφείλεται στη ρύπανση 

του περιβάλλοντος (αέρα, νερού και εδάφους), την 

υπερεκμετάλλλευση των φυσικών πόρων, την κατά-

στροφή των δασών, την ερημοποίηση των εδαφών, 

την αυξημένη θήρευση και την κλιματική αλλαγή. 

 

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο σταυροδρόμι 

τριών ηπείρων και των τοπογραφικών και 

κλιματικών της χαρακτηριστικών, η Ελλάδα 

φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα, από τις 

υψηλότερες σε ευρωπαϊκό και μεσογειακό επίπεδο. 

Μεταξύ των βασικών τύπων οικοσυστημάτων που 

συναντώνται είναι θαλάσσια οικοσυστήματα, 

λιμνοθάλασσες, ύφαλοι, παραλιακά έλη, χαλικώδεις 

και αμμώδεις ακτές, αμμοθίνες, βραχώδεις ακτές, 

ρέοντα ύδατα, στάσιμα ύδατα, τέλματα και έλη, 

παραποτάμια δάση, φρύγανα, μακί, ξηρά λιβάδια, 

υγρολίβαδα, αλπικοί και υποαλπικοί λιβαδικοί 

σχηματισμοί, φυλλοβόλα δάση, μεσογειακά δάση 

κωνοφόρων, ορεινά δάση κωνοφόρων, υποαλπικά 

δάση κωνοφόρων, σκληρόφυλλοι δενδρώνες, 

σάρες, εσωτερικοί βραχώδεις σχηματισμοί, 

εσωτερικά σπήλαια και ηφαιστειακά πεδία. 

 

Στην Ελληνική επικράτεια έχουν οριοθετηθεί 

Εθνικοί Δρυμοί, που αποτελούν περιοχές φυσικού 

πλούτου, καθώς επίσης Εθνικά Πάρκα και Εθνικά 

Θαλάσσια Πάρκα, με στόχο την προστασία 

οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, όπου ο 

τουρισμός παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε περιοχές ιδιαίτερου 

επιστημονικού, οικολογικού και τουριστικού 

ενδιαφέροντος όπως είναι η Πάρνηθα, ο 

Παρνασσός, οι Πρέσπες, η λίμνη Κερκίνη, ο 

Αμβρακικός, η Ζάκυνθος και η Αλόννησος. Στο 

δικτυακό τόπο για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα 

θα βρείτε πληροφορίες, εκθέσεις και χάρτες για τη 

βιοποικιλότητα της Ελλάδας.  

http://www.biodiversity-info.gr/ 

 

Χαρακτηριστικά, στη χώρα μας ζουν: 

• 30.000 - 50.000 είδη πανίδας. Ειδικότερα, για τα 

θηλαστικά έχουν καταγραφεί 116 είδη, δηλαδή 

λίγο λιγότερα από τα μισά είδη που απαντώνται 

Με τον όρο βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα 

αναφερόμαστε στην ποικιλία γονιδίων, ειδών και 

οικοσυστημάτων από τα οποία αποτελείται η ζωή 

στη Γη, δηλαδή στα διάφορα φυτά, ζώα και 

μικροοργανισμούς, στα γονίδια που αυτοί 

περιέχουν και στα οικοσυστήματα που αυτοί 

σχηματίζουν. 

 

Η βιοποικιλότητα είναι ένας παγκόσμιος πλούτος 

ανεκτίμητης αξίας, το θεμέλιο της ζωής που 

καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη των 

ανθρώπινων πολιτισμών. Αποτελεί την «πρώτη 

ύλη» της αγροτικής παραγωγής, της αλιείας, της 

δασοκομίας, του τουρισμού και άλλων τομέων της 

οικονομίας και της ανάπτυξης και με τη διατήρησή 

της επενδύουμε ουσιαστικά στους ανθρώπους. 

 

Ιδιαίτερα η θαλάσσια βιοποικιλότητα είναι πολύ 

σημαντική για την ανάπτυξη του θαλάσσιου και του 

παράκτιου τουρισμού. Ένα από τα πιο σημαντικά 

στοιχεία της λεγόμενης «Γαλάζιας Οικονομίας», η 

οποία στηρίζει εκατομμύρια θέσεις εργασίας, είναι 

ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός.  

Η πρωτοβουλία Mapping Ocean Wealth του 

Οργανισμού Nature Conservancy αναδεικνύει τη 

σημασία υγιών κοραλλιογενών υφάλων για την 

ανάπτυξη του τουρισμού και υπολογίζεται ότι 70 

εκατομμύρια ταξίδια κάθε χρόνο γίνονται σε 

κοραλλιογενείς υφάλους και συνδέονται με 

δραστηριότητες όπως κολύμβηση, κατάδυση, 

παρατήρηση των υφάλων και της θαλάσσιας ζωής. 

Δείτε περισσότερα εδώ: http://oceanwealth.org/ 

 

Όμως, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται όλο και 

περισσότερο η τεράστια αξία της βιοποικιλότητας 

παγκοσμίως για τις σημερινές και τις μελλοντικές 

γενιές, ο αριθμός των ειδών μειώνεται σημαντικά 

εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

 

Η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα είναι το διεθνές 

νομικό μέσο για τη «διατήρηση της βιολογικής 

ποικιλομορφίας, τη βιώσιμη χρήση των συνιστωσών 

(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: Ελένη Τσόλκα, Χριστίνα Μπονώρη 

 

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: 

♦ Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων; Εγγραφείτε 

στο open online course του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών μέχρι τις 8 Ιουνίου.  

http://www.unep.org/stories/story/un-environment-launches-second-online-course-marine-litter 

 

♦ Εντυπωσιακά βίντεο από το υπερσύγχρονο πλοίο τοποθέτησης καλωδίων υψηλής τάσης στο θαλάσσιο πυθμένα 

που βραβεύτηκε ως πλοίο της χρονιάς. 

http://maritime-executive.com/article/ship-of-the-year-nkt-victoria 

στην Ευρώπη, ζουν ή επισκέπτονται τη χώρα και 

τις θάλασσες μας, 

• 6.000 περίπου είδη χλωρίδας, 

• ο μεγαλύτερος πληθυσμός ενδημικών ειδών 

ιχθυοπανίδας γλυκού νερού στη Μεσόγειο, 

• περισσότερα από 400 είδη πτηνών, με σημαντικό 

αριθμό απειλούμενων ειδών σε ευρωπαϊκό ή 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη «Συνολική έκθεση σχετικά 

με την κατάσταση διατήρησης των τύπων 

οικοτόπων και των ειδών απαιτούμενη από το 

άρθρο 17 της οδηγίας περί οικοτόπων»: 

 

• Το 31% των οικοτόπων που απαντώνται στην 

Ελλάδα βρίσκονται σε μη ικανοποιητική/

ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης. 

• Το 80% των θαλάσσιων οικοτόπων/ενδιαιτημάτων 

που απαντώνται στην Ελλάδα και προστατεύονται 

από την Οδηγία, βρίσκονται σε μη ικανοποιητική/

ανεπαρκή κατάστασης διατήρησης.  

• Για το 65% των χερσαίων ειδών και το 62% όλων 

των ειδών που προστατεύονται, η κατάσταση 

διατήρησης είναι άγνωστη.  

• Για όλα τα αρθρόποδα, η κατάσταση διατήρησης 

είναι άγνωστη, ενώ ακόμα και για τα θηλαστικά η 

κατάσταση διατήρησης είναι άγνωστη σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 70%.» 

(Πηγή: Αιτιολογική Έκθεση Σχέδιο Νόμου «Διατή-

ρηση Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»)  

 

 Η διατήρηση της βιοποικιλότητας έχει μεγάλη 

σημασία για τη ζωή, κυρίως επειδή με την εξάλειψη 

ενός είδους φυτού ή ζώου είναι τόσο μεγάλη η 

απώλεια, που με κανένα φυσικό ή και τεχνολογικό 

μηχανισμό δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Είναι 

λοιπόν πολύ σημαντικό να την προστατεύουμε για 

το καλό όλων μας.  

Πηγές: 

• http://www.un.org/en/events/biodiversityday/ 

• https://www.cbd.int/ 

• http://www.unesco.org/new/en/biological-diversity-day 

• http://www.biodiversity-info.gr/index.php/legislation/convention-on-biological-diversity 

• http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=eP%2BIxw7en9c%3D& 

• http://www.neagenia.gr/viopoikilotita/viohellas.htm 

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

