
 

 

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. 
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Ιανουάριος 2011 

των Ναυτίλων 

Τα βαθιά νερά της Μεσογείου Θάλασσας.  

Ένας κόσµος σχεδόν άγνωστος 

Η Μεσόγειος Θάλασσα, όπως είδαμε στο 

προηγούμενο τεύχος του Περισκοπίου 

(Νο 10), αποτελεί μία από τις πιο      

πλούσιες θαλάσσιες περιοχές, από 

άποψη βιοποικιλότητας, παγκοσμίως, 

φιλοξενώντας περίπου 17.000 θαλάσσια 

είδη. Τα είδη όμως αυτά, συναντώνται 

ως επί το πλείστον στην επιπελαγική 

ζώνη (0 – 100 μέτρα βάθος), γνωστή και 

ως ζώνη φωτός, και στα πρώτα             

100 μέτρα της μεσοπελαγικής (200 – 

1000 μέτρα βάθος). Άρα γίνεται σαφές 

ότι ο παραπάνω αριθμός ειδών ζει σε μια 

πολύ μικρή θαλάσσια ζώνη νερού.          

Τι γίνεται όμως με τα βαθύτερα στρώμα-

τα της Μεσογείου; Υπάρχει ζωή; 

 

Γενικότερα, τα οικοσυστήματα των μεγά-

λων βαθών των ωκεανών και θαλασσών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(γνωστά με τον όρο deep-sea ecosystems), 

δηλαδή οικοσυστήματα τα οποία συναντώνται 

σε βάθη μεγαλύτερα των 200 μέτρων, αποτε-

λούν τη μεγαλύτερη διάπλαση
1
 της παγκόσμι-

ας βιόσφαιρας σε ποσοστό 95%, ενώ καλύ-

πτουν περισσότερο από το 65% της επιφάνει-

ας της Γης (επιφανειακή κατανομή)! Παρά των 

τόσο μεγάλων διαστάσεών τους, η γνώση μας 

γι’ αυτά τα οικοσυστήματα, από άποψη βιο-

ποικιλότητας, είναι ελάχιστη. Αυτό κυρίως 

οφείλεται στην αντικειμενική δυσκολία να 

φτάσει ο άνθρωπος ή οι κατασκευές του σε 

τόσο μεγάλα βάθη και να συλλέξουν τις      

απαραίτητες πληροφορίες. 

 

Στη Μεσόγειο Θάλασσα, οι έρευνες που έχουν 

γίνει στα μεγάλα βάθη (το μέσο βάθος της 

είναι 1.500 μέτρα και το μεγαλύτερο 5.267 

μέτρα) είναι ελάχιστες σε σχέση με άλλες θα-
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Θαλάσσια και βενθική διαστρωμάτωση  

(Συνεχίζεται στη σελ. 2) 

1
ο όρος διάπλαση (biome) αναφέρεται σε οικοσυστήματα (χερσαία ή υδάτινα) που απαντούν στις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες 

π.χ. Μεσογειακά οικοσυστήματα, έρημοι, κοραλλιογενείς ύφαλοι, πελαγική και βενθική ζώνη κ.ά. 



 

 

Η βιοποικιλότητα των μεγάλων βαθών της         

Μεσογείου 

 

Σκεφτόμενοι τα βαθιά νερά των θαλασσών και 

ωκεανών του πλανήτη μας,  και επηρεασμένοι από 

το κλασσικό μυθιστόρημα επιστημονικής  φαντα-

σίας του Ιουλίου Βέρν, “20.000 λεύγες κάτω από 

τη θάλασσα”, αλλά και τις διάφορες ταινίες και 

κινούμενα σχέδια, ίσως να μας έρχονται στο     

μυαλό εικόνες με τεράστια τρομακτικά ψάρια και 

γιγάντια χταπόδια που κατασπαράζουν ότι βρουν 

στο πέρασμά τους και γενικά ένας εξωπραγματι-

κός κόσμος. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι 

έτσι. Τα περισσότερα είδη που συναντώνται σε 

αυτά τα βάθη είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί ή 

και μεγαλύτεροι και κυρίως ανήκουν στο βένθος 

(είδη του βυθού). Φυσικά απουσιάζουν οι φυτικοί 

οργανισμοί καθώς το απαραίτητο για τη φωτοσύν-

θεση τους φως φτάνει, τις περισσότερες φορές, ως 

τα 100 μέτρα βάθος. Από κει και κάτω, επικρατεί 

το απόλυτο σκοτάδι! Το ίδιο συμβαίνει και στη 

Μεσόγειο Θάλασσα. 

 

Έτσι οι οργανισμοί που συναντώνται στα μεγάλα 

βάθη της Μεσογείου ανήκουν στις εξής              

κατηγορίες: 
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λάσσιες περιοχές, γεγονός αρκετά οξύμωρο αν 

αναλογιστεί κανείς ότι η Μεσόγειος Θάλασσα εί-

ναι το πιο εντατικά μελετημένο θαλάσσιο οικοσύ-

στημα του κόσμου όσον αφορά το παράκτιο περι-

βάλλον και την επιπελαγική ζώνη της (φυσικά συ-

μπεριλαμβάνονται και τα βενθικά οικοσυστήματα 

στα αντίστοιχα βάθη). 

� Βακτήρια και Αρχαία (προκαρυωτικοί οργανι-

σμοί) 
 

Για τους βενθικούς προκαρυωτικούς οργανισµούς 

στα βαθιά νερά της Μεσογείου γνωρίζουµε πολύ 

λίγα πράγµατα. Η έρευνα που έχει γίνει µέχρι σήµε-

ρα περιορίζεται στην ανάλυση µερικών δεκάδων 

γραµµαρίων  ιζήµατος  υποδηλώνοντας  ότι   ακόµα 

βρίσκεται στην αρχή. Από τα ήδη υπάρχοντα στοι-

χεία πάντως, φαίνεται ότι τα επιφανειακά υποστρώ-

µατα είναι πολύ πλούσια σε Βακτήρια (13-1.306 

ΟΤUs2) και λιγότερο σε Αρχαία (3-35 OTUs). 

� Τρηματοφόρα (μεγάλη κατηγορία πρωτίστων
3
 

που περιλαμβάνει είδη που, όπως λέει και το 

όνομα τους, φέρουν τρήματα ή με άλλα λόγια, 

τρύπες) 
 

Και για αυτήν την κατηγορία ειδών τα δεδομένα 

είναι περιορισμένα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα 

μελέτες έχει υπολογιστεί ότι φιλοξενούνται στο 

βυθό των βαθιών νερών (κυρίως από 1.000 – 

3.000 μέτρα βάθος) περίπου 197 είδη. Επίσης, 
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Περιοχές που έχουν μελετηθεί και αποτελούν περιοχές πλούσιας βιοποικιλότητας  

(Συνεχίζεται στη σελ. 3) 

Τα Βακτήρια (αριστερά) και τα Αρχαία (δεξιά) είναι μονοκύττα-

ροι προκαρυωτικοί οργανισμοί που το μέγεθος τους δεν ξεπερ-

νά τα λίγα μικρόμετρα. Τα βαθιά νερά όλων των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων (και οι βυθοί) είναι πλούσια από τέτοιους 

οργανισμούς.  

2
Το OTUs (Operational taxonomic units), Ενεργές Ταξινομικές Μονάδες, είναι ένας δείκτης της γενικής εικόνας της βιοποικιλότητας σε ένα δείγμα. Χρησιμο-

ποιείται όταν η καταμέτρηση των ειδών είναι δύσκολη και απαιτεί χρόνο όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις των πρωτίστων και βακτηρίων. Όσο πιο 

μεγάλος είναι ο αριθμός τόσο πιο πλούσιο είναι το δείγμα σε οργανισμούς. 
3
ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί. 
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παρατηρείται μια μειούμενη βιοποικιλότητα από 

τα ανατολικά στα δυτικά κυρίως λόγω της αντί-

στοιχης μείωσης σε οργανικό υλικό που φτάνει 

στο βυθό. 

� Οργανισμοί οι οποίοι ανήκουν στη μικροπανί-

δα (βενθικοί οργανισμοί με μέγεθος μικρότερο 

από 1 χιλιοστό και μεγαλύτερο από 45 μικρό-

μετρα) 
 

Το 80% των ειδών που περιλαμβάνονται σε αυτή 

την κατηγορία ειδών, ανήκουν στη Συνομοταξία 

των Νηματέλμινθων (Nematode). Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της απογραφής ο αριθμός των ειδών  

αυτών στους βυθούς των βαθιών νερών της Μεσο-

γείου κυμαίνεται από 3 έως 159 αναλόγως το   

βάθος και τη γεωγραφική περιοχή. 

� Οργανισμοί οι οποίοι ανήκουν στη μακροπανί-

δα (βενθικοί οργανισμοί με μέγεθος μεγαλύτε-

ρο 0,5 χιλιοστά π.χ. μικρά ψάρια και ασπόνδυ-

λα) 
 

Τα στοιχεία για τα είδη της μακροπανίδας είναι 

ελάχιστα. Αν και στη Μεσόγειο έχουν πραγματο-

ποιηθεί πολύ λίγες έρευνες, ακόμα και από αυτές 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει ποικιλία ειδών. Τα είδη 

που περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία 

είναι κάποια μαλάκια που έχουν βρεθεί σε βάθη 

μεγαλύτερα από 1000 μέτρα στη Θάλασσα της 

Λεβαντίνης, καθώς και κάποια δεκάποδα όπως ο 

ενδημικός κάβουρας Chaceon mediterraneus και 

ψάρια όπως τα Alepocephalus rostratus και Mora 

Moro. 

 

� Οργανισμοί οι οποίοι ανήκουν στη μεγαπανίδα 

(περιλαμβάνει τους μεγαλύτερους  σε μέγεθος 

οργανισμούς π.χ. μεγαλύτερα ψάρια σε σχέση 

με τη μακροπανίδα, καθώς και ασπόνδυλα 

όπως καρκινοειδή) 

 

Σε αυτήν την κατηγορία ειδών περιλαμβάνονται 

είδη ψαριών και καρκινοειδή, συγκεκριμένα, δεκά-

ποδα, τα οποία βρίσκονται σε βάθη μεγαλύτερα 

από 600 μέτρα έως τα 1.500. 

 

Πόσα είδη λοιπόν υπάρχουν στα μεγάλα βάθη της 

Μεσογείου;  

Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει ότι σύμφωνα με 

τις μέχρι τώρα μελέτες ο αριθμός των ειδών είναι 

947. Αναλυτικά ο αριθμός των ειδών ανά κατηγο-

ρία ειδών παρακάτω πίνακα: 

Από το παρακάτω διάγραμμα γίνεται κατανοητό 

ότι η μεγαλύτερη βιοποικιλότητα παρατηρείται 

από τα 200 έως τα 1000 μέτρα βάθος ενώ όσο  πιο 

βαθιά πηγαίνουμε η βιοποικιλότητα μειώνεται. 

Επίσης, ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι 
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Ταξινομική βαθμίδα Αριθμός Ειδών 

Επικράτεια Αρχαίων 35 OTUs  

Επικράτεια Βακτηρίων 

(συμπεριλαμβάνονται και τα 

κυανοβακτήρια 

1306 OTUs  

Επικράτεια Ευκαρυωτικών οργανισμών 

Βασίλειο Πρωτίστων 

Τρηματοφόρα 197 

Βασίλειο Ζώων  

Σπόγγοι 5 

Κνιδόζωα (κοράλλια, μέδου-

σες κ.ά.) 
15 

Μαλάκια 74 

Δακτυλιοσκώληκες 18 

Καρκινοειδή (καβούρια, γαρί-

δες, αστακοί κ.ά.) 
149 

Βρυόζωα 2 

Εχινόδερμα 16 

Άλλα Ασπόνδυλα 361 

Σπονδυλωτά (Ψάρια) 100 

Χονδροιχθύες (είδη ψαριών 

με σκελετό από χόνδρο και 

όχι από κόκαλο π.χ. καρχαρίες 

και σαλάχια) 

8 

Σύνολο ειδών 947 

Διάφορα είδη τρηματοφόρων 

Είδος της συνομοταξίας των Νηματέλμινθων. Το όνομα τους 

προέρχεται από το χαρακτηριστικό σχήμα τους, μορφής νήμα-

τος  

(Συνεχίζεται στη σελ. 4) 
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ότι τα περισσότερα είδη που συναντώνται σε αυτά 

τα βάθη ανήκουν στη μικροπανίδα, κάτι το οποίο 

φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα. 

Άγνωστος κόσμος 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, οι έρευνες που 

έχουν γίνει στα βαθιά νερά της Μεσογείου σχετικά 

με τη βιοποικιλότητα είναι ακόμα στην αρχή.    

Συμπέρασμα των  θαλασσίων επιστημόνων είναι 

ότι τα είδη που δεν γνωρίζουμε είναι περισσότερα 

από αυτά που γνωρίζουμε! Πράγματι, υπολογίζουν 

ότι το 66% των ειδών των βαθιών νερών της Μεσο-

γείου παραμένουν ακόμα άγνωστα! Συγκεκριμένα, 

υπολόγισαν ότι το 78% των ειδών της μικροπανί-

δας, το 76% των ειδών της μακροπανίδας, το 68% 

των τρηματοφόρων και το 42% των ειδών της   

μεγαπανίδας παραμένουν μέχρι και σήμερα 

άγνωστα. 

 

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να ανακαλυφθούν 

όλα τα είδη; 

Σίγουρα ο χρόνος που χρειάζεται για να μελετηθεί 

όλη η Μεσόγειος Θάλασσα είναι πολύς. Ενδεικτικό 

είναι το παρακάτω παράδειγμα: 

Τα τελευταία 15 χρόνια ο ρυθμός ανακάλυψης 

νέων ειδών της τάξης των δεκαπόδων είναι 15 

είδη το χρόνο. Με αυτόν το ρυθμό ανακάλυψης θα 

χρειαστούν από 70 έως 235 χρόνια μόνο για να 

ανακαλυφθούν όλα τα είδη δεκαπόδων που ζουν 

στα βαθιά νερά της Μεσογείου Θάλασσας! 

Με τόσο αργούς ρυθμούς, είναι σίγουρο ότι πολλά 

είδη δεν θα τα ανακαλύψουμε ποτέ γιατί απλού-

στατα μέχρι τότε θα έχουν εξαφανιστεί! 
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Ο αριθμός των ειδών και οι μεταξύ τους αριθμητικές διαφορές 

σε διάφορα βάθη  

Η % συνεισφορά κάθε ομάδας ειδών στη συνολική βιοποικιλό-

τητα σε διάφορα βάθη της Μεσογείου. 

Τα περισσότερα άγνωστα είδη σε όλα τα βάθη της Μεσογείου 

Θάλασσας ανήκουν στην κατηγορία της μικροπανίδας. 

Πηγές: 

1. Danovaro  R,  Company  BJ,  Corinaldesi  C,  D’Onghia  G,  Galil  BS,  et  al. (2010). Deep-Sea biodiversity in 

the Mediterranean Sea: The known, the unknown, and the unknowable. PLoS ONE 5(8) 

 

2. Μεσόγειος Θάλασσα: Εκτίμηση Βιοποικιλότητας. Περισκόπιο των Ναυτίλων, Τεύχος 10.  HELMEPA 

http://www.helmepacadets.gr/files/periskopio-naftilon-No10.pdf 

 

3. Wikipedia. Internet encyclopedia project  

(http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page) 

 

Προτεινόμενο Βίντεο: 

1. Most Amazing Deep Sea Creatures 

http://www.youtube.com/watch?v=KpBSo80iNlE&feature=related 
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Η Γη όταν πρωτοδημιουργήθηκε ήταν πολύ διαφο-

ρετική από αυτό που είναι σήμερα, αφού βομβαρ-

διζόταν συνεχώς από μετεωρίτες, εκρήξεις ηφαι-

στείων και περιβαλλόταν από δηλητηριώδη ατμό-

σφαιρα. Παρόλα αυτά, απολιθώματα στρωματολί-

θων, που χρονολογούνται 3 - 3,5 δισεκατομμύρια 

χρόνια πριν, έχουν αποδείξει στους γεωλόγους ότι 

η ζωή αναπτύχθηκε πολύ νωρίς στην ιστορία της 

Γης. Οι στρωματόλιθοι δημιουργούνται από την 

απόθεση στρωμάτων θαλάσσιων κυανοβακτηρίων, 

οι οποίοι είναι μονοκύτταροι, προκαρυωτικοί (δεν 

διαθέτουν πυρήνα), φωτοσυνθετικοί μικροοργανι-

σμοί. Αυτοί οι οργανισμοί θα είναι η μόνη μορφή 

ζωής στον πλανήτη τα επόμενα 2 δις χρόνια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν και πολύ απλά δομικά, τα κυανοβακτήρια    

θεωρούνται υπεύθυνα για τη μεγαλύτερη αλλαγή 

στην ιστορία της Γης. Τα κυανοβακτήρια παράγουν 

οξυγόνο μέσα από φωτοσυνθετικές διαδικασίες. 

Καθώς οι στρωματόλιθοι γίνονται όλο και πιο 

άφθονοι εκείνη την εποχή, αλλάζουν σταδιακά την 

ατμόσφαιρα της Γης από πλούσια σε διοξείδιο του 

άνθρακα που ήταν, στη σημερινή της μορφή πλού-

σια σε οξυγόνο. Αυτή η αλλαγή σηματοδότησε το 

επόμενο σημαντικό βήμα της εξέλιξης, την παρου-

σία του ευκαρυωτικού κυττάρου, δηλαδή του         

κύτταρου που έχει πυρήνα. Από τέτοιου είδους 

κύτταρα αποτελούνται οι πιο εξελιγμένοι οργανι-

σμοί. 

 

Εάν θεωρήσουμε ότι το οξυγόνο έφερε την επανά-

σταση στην εξέλιξη της ζωής, τα κυανοβακτήρια 

μπορούν να θεωρηθούν οι αφανείς ήρωες αυτής 

της επανάστασης. 

 

Τι είναι όμως τα κυανοβακτήρια και οι στρωμα-

τολιθοί; 

 

Τα κυανοβακτήρια πήραν το όνομά τους από το 

χρώμα τους, το οποίο είναι συνήθως κυανοπράσι-

νο. Είναι μονοκύτταροι φωτοσυνθετικοί μικροορ-

γανισμοί και συχνά σχηματίζουν μεγάλες αποικίες. 

Τους μικροοργανισμούς αυτούς τους συναντάμε 

σχεδόν σε όλα τα περιβάλλοντα, χερσαία και υδά-

τινα, θαλάσσιου ή γλυκού νερού, βράχους και γυ-

μνά εδάφη, αλλά και σε  τελείως αφιλόξενα μέρη, 

όπως για παράδειγμα σε θερμοπηγές, όπου η θερ-

μοκρασία μπορεί υπερβαίνει τους +85 °C. Κύριο 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι διαθέτουν μοντέλο 

φωτοσύνθεσης ίδιο με αυτό των πιο εξελιγμένων 

γενετικά οργανισμών, όπως τα φυτά. Οι μικροορ-

γανισμοί αυτοί σε γενικές γραμμές δεν είναι     

ορατοί με γυμνό μάτι, παρόλα αυτά, όταν δημι-

ουργούν μεγάλες αποικίες, είναι δυνατό να τους    

αντιληφθούμε. 

Οι στρωματόλιθοι, από την άλλη μεριά, είναι σχη-

ματισμοί που δημιουργούνται από τη δράση των 

κυανοβακτηρίων σε αβαθή, συνήθως, θαλάσσια 

νερά. Η μάζα, αποικία των κυανοβακτηρίων, περι-

βάλλεται από μια κολλώδη ουσία. Καθώς η αποικί-

α των κυανοβακτηρίων μεγαλώνειμ παγιδεύονται 

και στερεοποιούνται κόκκοι από το έδαφος της 

γύρω περιοχής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

νέα στρώματα πάνω από τις αποικίες των κυανο-

βακτηρίων. Ανάλογα με το είδος του εδάφους  

δημιουργούνται και διαφορετικά είδη στρωματο-

λίθων.  

 

Σήμερα πολύ σπάνια δημιουργούνται στρωματόλι-

θοι, όπως για παράδειγμα στο Shark Bay της     

Αυστραλίας. 

Κυανοβακτήρια: Η συµβολή τους στην εξέλιξη της 

ζωής στον πλανήτη  

(Συνεχίζεται στη σελ. 6) 

Απολιθωμένος στρωματόλιθος 

Κυανοβακτήρια στο μικροσκόπιο 

Σχηματισμός σύγχρονων στρωματολίθων στο Shark Bay της    

Αυστραλίας 
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Προτεροζωικός αιώνας . . . ο αιώνας των κυανο-

βακτηρίων 

 

Ο Προτεροζωικός αιώνας ξεκίνησε προ 2,5 δισεκα-

τομμυρίων χρόνων και τελείωσε πριν από 543 εκα-

τομμύρια χρόνια. Κατά τη διάρκεια των 2 αυτών       

δισεκατομμυρίων χρόνων επικρατούσε υγρό και 

ψυχρό κλίμα και έντονες βροχοπτώσεις και τα         

κυανοβακτήρια βρίσκονταν σε αφθονία. Ως αποτέ-

λεσμα, η δημιουργία στρωματολίθων έφτασε στο 

μέγιστο στα μέσα περίπου αυτού του αιώνα. 

 

Με το τέλος, όμως, του Προτεροζωικού αιώνα η 

σημασία των κυανοβακτηρίων σε οικολογικό επί-

πεδο είχε αρχίσει να μειώνεται, πιθανόν λόγω της 

εμφάνισης πιο εξελιγμένων οργανισμών που με τη 

σειρά τους διατάραξαν το περιβάλλον των στρω-

ματολίθων. 

 

Η επανάσταση του οξυγόνου 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα κυανοβακτή-

ρια έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στη διαμόρφωση 

της εξέλιξης και των οικολογικών αλλαγών κατά 

την πορεία της ιστορίας της Γης. Αυτή η γεμάτη 

οξυγόνο ατμόσφαιρα, από την οποία εξαρτόμαστε, 

προήλθε από πλήθος φωτοσυνθετικών κυανοβα-

κτηρίων, τα οποία ήταν σε αφθονία πριν 2 δισεκα-

τομμύρια χρόνια. Πριν από τότε, η ατμόσφαιρα 

της Γης είχε διαφορετική χημική σύνθεση, η οποία 

ήταν ακατάλληλη για τη ζωή όπως την ξέρουμε 

σήμερα. Τα κυανοβακτήρια ήταν οι πρώτοι οργανι-

σμοί που χρησιμοποίησαν το H2O για τη δημιουρ-

γία οξυγόνου μέσω φωτοσύνθεσης. Ήταν ικανά 

δηλαδή να συνθέτουν οργανική ύλη από νερό και 

διοξείδιο του άνθρακα.  

 

Με παράγωγο προϊόν της φωτοσύνθεσης τους το 

οξυγόνο, κατάφεραν να αλλάξουν τη μέχρι τότε 

αφιλόξενη ατμόσφαιρα της Γης. 

 

Τι σχέση έχουν τα κυανοβακτήρια με τους χλωρο-

πλάστες των ανώτερων φυτών; 

 

Μια ακόμα σημαντική συμβολή των κυανοβακτη-

ρίων στην εξέλιξη της ζωής είναι στην εξελικτική 

πορεία των φυτών. Ο χλωροπλάστης, μέσω του 

οποίου τα φυτά παράγουν την αναγκαία για αυτά 

τροφή ήταν στην πραγματικότητα ένα κυανοβα-

κτήριο που ζούσε μέσα στα κύτταρα του φυτού. 

Στα τέλη του Προτεροζωικού αιώνα, δηλαδή       

543 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, τα κυανοβακτή-

ρια άρχισαν να κατοικούν ως ξένα σώματα μέσα 

σε διάφορα ευκαρυωτικά κύτταρα παράγοντας για 

τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης την απαραίτητη 

τροφή, ενώ αυτά επωφελούνταν από την           

ασφάλεια που τους πρόσφερε το κύτταρο.        

Θεωρείται λοιπόν ότι οι χλωροπλάστες μετεξελί-

χθηκαν μέσα από αυτήν τη σχέση αλληλοβοήθειας 

και αλληλοεξάρτησης. 

Πηγές: 

1. Vision of the cosmos 

http://www.visionsofthecosmos.co.uk/Earth%20%20The%20Genesis%20of%20a%20Living%20World.htm 
 

2. NASA Science 

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2001/ast26jan_1/ 
 

3. Berkeley University 

http://www.ucmp.berkeley.edu/bacteria/cyanofr.html  & http://www.ucmp.berkeley.edu/bacteria/

cyanointro.html 
 

4. Wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria 
 

5. National Institute of Polar Research 

http://antmoss.nipr.ac.jp/sou/sou1.html 
 

6. Microbe Wiki 

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Synechococcus 
 

7. Ρουσσομουστακάκη Μ., Σημειώσεις Βιολογίας και Οικολογίας Θαλάσσιων Φυτικών Οργανισμών 

(Προκαρυωτικοί Οργανισμοί), Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006  

 

Προτεινόμενα Βίντεο: 

1. Stromatolites of Hamelin Pool 

http://www.youtube.com/watch?v=uzwvjOSS2Pc 
 

2. Stromatolites in Shark Bay Australia 

http://www.youtube.com/watch?v=ouNkLyZhaA8&feature=related 

user
Γραμμή

user
Γραφομηχανή
&

http://www.ucmp.berkeley.edu/bacteria/cyanofr.html
http://www.ucmp.berkeley.edu/bacteria/cyanofr.html
http://www.ucmp.berkeley.edu/bacteria/cyanointro.html
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Η μετακίνηση θαλάσσιων οργανισμών από μια 

γεωγραφική περιοχή σε άλλη γειτονική δεν αποτε-

λεί πρόσφατο φαινόμενο. Από το 1903 οι επιστή-

μονες είχαν “σημάδια” μεταφοράς ξενικών ειδών 

μετά την εμφάνιση του Ασιατικού φυτοπλαγκτονι-

κού οργανισμού Odontella Sinensis στη Βόρεια 

Θάλασσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τότε μέχρι σήμερα βέβαια, οι συνθήκες      

μετακίνησης τους έχουν πάρει διαφορετική τροπή. 

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα αποτελεί ένα σημα-

ντικό παράγοντα του παγκόσμιου εμπορίου,     

μεταφέροντας πάνω από το 90% των αγαθών. Τις 

τελευταίες δεκαετίες, με τη συνεχή ανάπτυξη του 

εμπορίου και των θαλάσσιων μεταφορών, η εισα-

γωγή ξενικών θαλάσσιων οργανισμών έχει αποτε-

λέσει μείζον πρόβλημα και έχει στρέψει την προ-

σοχή όλων των επιστημόνων στη μελέτη του προ-

βλήματος αυτού. 

 

Αφορμή υπήρξε η μαζική εμφάνιση τη δεκαετία 

’80 - ’90 του ευρωπαϊκού μυδιού στις Μεγάλες 

Λίμνες, ενός τοξικού δινομαστιγωτού στην        

Αυστραλία και μιας σαρκοφάγου τσούχτρας στη 

Μαύρη Θάλασσα. 

 

Κάθε πλοίο, πριν ξεκινήσει το άφορτο ταξίδι του,  

χρειάζεται να γεμίσει τις δεξαμενές του με θαλασ-

σινό νερό (έρμα). Το έρμα αντιστοιχεί στο 30–40 % 

του εκτοπίσματος του πλοίου και αποτελεί σημα-

ντικό παράγοντα για την ευστάθειά του και γενικό-

τερα την ασφαλή λειτουργία του στη θάλασσα.  

Δηλαδή, εάν ένα δεξαμενόπλοιο μπορεί να μετα-

φέρει πλήρως φορτωμένο 500.000 τόνους φορτίου 

πετρελαίου, η μέγιστη ποσότητα έρματος που  

πρέπει να τοποθετήσει στις δεξαμενές του στο 

άφορτο ταξίδι ανέρχεται σε περίπου 200.000   

τόνους.  

 

Αναπόφευκτα λοιπόν μέσα στο νερό που αντλείται 

πάνω στο πλοίο εισέρχονται θαλάσσιοι φυτικοί και 

ζωικοί οργανισμοί μικροί και μεγάλοι όπως ψάρια, 

μύδια, όστρακα, κοράλλια, ανεμώνες, φύκη ακόμα 

και μικροσκοπικοί παθογόνοι μικροοργανισμοί 

στην περίπτωση που το πλοίο λειτουργεί σε      

μολυσμένα νερά. 

 

Οι περισσότεροι από αυτούς είναι αρκετά ανθεκτι-

κοί και μπορούν να αντέξουν κλεισμένοι μέσα στο 

αφιλόξενο σκοτεινό περιβάλλον μιας δεξαμενής 

έρματος πλοίου χωρίς πολλή τροφή περίπου 100 

ημέρες. Συνήθως, όσο μεγαλύτερη είναι η χωρητι-

κότητα μιας δεξαμενής, τόσο μεγαλύτερος  είναι ο 

αριθμός των θαλάσσιων οργανισμών που θα συ-

γκεντρωθούν σε αυτήν. Εκτιμάται ότι περίπου     

10 δισεκατομμύρια τόνοι θαλάσσιου έρματος α-

πορρίπτονται κάθε χρόνο στη θάλασσα από τα 

πλοία ενώ περισσότεροι από 3.000 θαλάσσιοι ορ-

γανισμοί μεταφέρονται κάθε μέρα μέσω του 

έρματος σε ένα νέο οικοσύστημα.  

 

Τους οργανισμούς αυτούς, τους συναντούμε κυρί-

ως σε περιοχές με υψηλή ναυτιλιακή κυκλοφορία, 

σε ρηχά νερά και σε λιμάνια. Αν και οι συνθήκες 

για να ενσωματωθούν στην τοπική  χλωρίδα και 

πανίδα ενός υδάτινου οικοσυστήματος δεν είναι 

εύκολες, οι περιοχές που αντιμετωπίζουν εποχια-

κή ή και χρόνια ρύπανση ευνοούν την εγκατάστα-

ση τους, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τη διαθεσιμότητα τροφής, το επίπεδο αλατότητας 

και τη θερμοκρασία νερού της θάλασσας και την 

ύπαρξη άλλων θηρευτών στη γύρω περιοχή. 

Για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μεταφο-

ράς οργανισμών, συνίσταται από το Διεθνή Ναυτι-

λιακό Οργανισμό (IMO) η αποφυγή ερματισμού 

από περιοχές όπως οι παραπάνω αλλά και κατά τη 

διάρκεια της νύχτας, διότι πολλοί οργανισμοί         

συνηθίζουν να κρύβονται την ημέρα βαθιά στο 

πυθμένα της θάλασσας για να προστατευτούν από 

τους θηρευτές τους και το βράδυ ανεβαίνουν στην 

επιφάνεια για να τραφούν. 

 

Αν και όλοι οι οργανισμοί δεν είναι επιζήμιοι προς 

το περιβάλλον, η εισαγωγή τους σε ένα διαφορετι-

(Συνεχίζεται στη σελ. 8) 

Θαλάσσιο έρµα πλοίων: Φορέας χιλιάδων ξενικών ειδών 

Odontella Sinensis  

H εισαγωγή των ξενικών ειδών σε ένα οικοσύστημα κατά τη 

διάρκεια αδειάσματος των δεξαμενών από το έρμα 



 

 

www.helmepacadets.gr 

Σ
ε
λ
ίδ

α
  

88 88
 

info@helmepacadets.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

κό οικοσύστημα προκαλεί οικολογικές και οικονο-

μικές επιπτώσεις και μερικές φορές και κινδύνους 

για τη δημόσια υγεία. Θεωρούνται μάλιστα μία 

από τις κύριες απειλές για τη μείωση της βιοποικι-

λότητας του θαλάσσιου οικοσυστήματος. 

 

Η μείωση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας μέσω 

της καταστροφής των αποικιών των ενδημικών 

ειδών, η αλλαγή της τροφικής αλυσίδας του      

οικοσυστήματος και η  υποβάθμιση της ποιότητας 

του νερού, η μείωση της παραγωγής αλιεύματος, η 

εισαγωγή πιθανών ασθενειών από παθογόνους 

μικροοργανισμούς-ξενιστές, όπως επίσης τα έξοδα 

για τη μελέτη και τον περιορισμό εξάπλωσης τους, 

είναι μερικές μόνο από τις επιπτώσεις που προκα-

λούν. 

Είναι φανερό ότι είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα 

που δε γνωρίζει σύνορα. Για την προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και ύστερα από μακρο-

χρόνιες διαπραγματεύσεις υιοθετήθηκε, τον     

Φεβρουάριο του 2004, η Διεθνής Σύμβαση για τη 

διαχείριση του Θαλάσσιου έρματος και ιζημάτων 

από τα Πλοία (BWM Convention). Απαιτεί από τα 

πλοία λήψη μέτρων περιορισμού της εισόδου  

θαλάσσιων οργανισμών στις δεξαμενές έρματος 

είτε μέσω της αλλαγής έρματος στη θάλασσα είτε 

μέσω της επεξεργασίας του. 

 

Μερικά παραδείγματα οργανισμών που εισήλθαν 

σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και θεωρού-

νται μερικοί από τους πιο ανεπιθύμητους ακολου-

θούν παρακάτω: 

 

Προέλευση:  Ευρεία εξάπλωση σε πολλές περιοχές του κόσμου 

Μεταφέρθηκε και επέζησε:  Βόρεια Αμερική, Κόλπο του Μεξικού κ.α.  

Επιπτώσεις: Επιδημία χολέρας. Χαρακτηριστική περίπτωση η έξαρση  

χολέρας σε ταυτόχρονα τρία λιμάνια του Περού το 1991 η οποία γρήγορα 

εξαπλώθηκε σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Vibrio Cholerae 

Παθογόνος  

μικροοργανισμός 

Προέλευση:  Ευρεία εξάπλωση σε πολλές περιοχές 

Μεταφέρθηκε και επέζησε: Σε πολλές περιοχές μέσω του θαλάσσιου 

έρματος 

Επιπτώσεις:  Θνησιμότητα της θαλάσσιας ζωής από τη μείωση του οξυγό-

νου, παραγωγή τοξινών που συσσωρεύονται σε μύδια και στρείδια των ο-

ποίων η πιθανή κατανάλωση από τον άνθρωπο μπορεί να επιφέρει δηλητη-

ρίαση.  Toxic Algae (Red/Brown/

Green Tides) 

Τοξικό δινομαστιγωτό 

Προέλευση: Μαύρη, Αζοφική και Κασπία Θάλασσα 

Μεταφέρθηκε και επέζησε:  Βαλτική Θάλασσα και Βόρεια Αμερική 

Επιπτώσεις: Αναπαράγεται σε μεγάλο αριθμό και εξαπλώνεται  γρήγορα. 

Ανταγωνίζεται τα ενδημικά ψάρια για τροφή και χώρο και τρέφεται από 

τα αυγά τους. 

Neogobius melanostomus 

Ψάρι 

Προέλευση:  Μαύρη και Κασπία Θάλασσα 

Μεταφέρθηκε και επέζησε:  Βαλτική Θάλασσα 

Επιπτώσεις: Aναπαράγεται σε μεγάλους αριθμούς εις βάρος του ζωοπλαγκτού, 

φράττει δίχτυα αλιείας και τράτες και γενικά συνδέεται με οικονομικές επιπτώσεις. 

Cercopagis pengoi 

Οστρακόδερμο (Συνεχίζεται στη σελ. 9) 
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Προέλευση:  Ανατολική ακτή της Αμερικής 

Μεταφέρθηκε και επέζησε:  Μαύρη, Αζοφική και Κασπία Θάλασσα 

Επιπτώσεις: Αναπαράγεται σε ταχύ ρυθμό. Τρέφεται με μεγάλη ποσότητα  

ζωοπλαγκτού. Μειώνει το απόθεμα σε αυτό αλλάζοντας την τροφική αλυσίδα 

και τη λειτουργία του οικοσυστήματος. 

Mnemiopsis Leidyi 

Σαρκοφάγος τσούχτρα 

Προέλευση:  Βόρειο Ειρηνικό 

Μεταφέρθηκε και επέζησε:  Βόρεια Αυστραλία 

Επιπτώσεις: Αναπαράγεται ταχύτατα με ανάλογους ρυθμούς μιας επιδημίας 

και τρέφεται με χτένια, στρείδια και κυδώνια εμπορικής σημασίας. 

Πηγές: 

1. Maritime traffic effects on biodiversity in the Mediterranean Sea, Volume 1 – Review of impacts,priority 

areas and mitigation measures. Edited by Ameeer Abdulla Phd and Olof Linden, PhD 
 

2. Marine Menace/Alien invasive species in the marine environment – IUCN 
 

3. Ballast Water Management 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/BallastWaterManagement/Pages/Default.aspx  

 

Προτεινόμενο video: 

1. Invaders of the Sea: 

http://www.imo.org/MediaCentre/Multimedia/Video/Pages/InvadersOfTheSea.aspx  

Asterias Amurensis 

Θαλάσσιος αστερίας 

 

 

 

 

� 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: Γιάννης Λεμέσιος, Μυρτώ Παππά,                             

Ματούλα Αντωνάκου 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Σελιδοποίηση: Γιάννης Λεμέσιος 

Τα links links links links του µήνα 

♦ Γνωρίστε τους πιο σεβαστούς θηρευτές από 542 δις χρόνια πριν µέχρι σήµερα 

µέσα από µια φαντασµαγορική κατάδυση  

http://ocean.si.edu/ocean-over-time/top-predators-timeline 

♦ Online βάση δεδοµένων για ξενικά είδη παγκοσµίως 

http://www.issg.org/ 

   


