
 

 

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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των Ναυτίλων 

Τσουνάµι: Πώς δηµιουργούνται; Υπάρχει τρόπος 

να τα προβλέψουµε; 

Η καταστροφή που προκάλεσε στην Ιαπω-

νία ο πρωτοφανούς εντάσεως σεισμός της 

11
ης

 Μαρτίου και το φονικό τσουνάμι που 

ακολούθησε, δημιούργησε σε όλους μας 

αισθήματα δέους για την τρομακτική δύνα-

μη της φύσης και τις μορφές που μπορεί 

αυτή να έχει. Επιστήμονες υπολόγισαν ότι 

η ενέργεια που απελευθερώθηκε σε αυτόν 

το σεισμό ισοδυναμεί σχεδόν με την      

παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας σε    

διάστημα ενός μήνα! 

 

Στην περίπτωση του σεισμού αυτού, μεγέ-

θους 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ όπως 

και εκείνου της 26
ης

 Δεκεμβρίου 2004 στον 

Ινδικό Ωκεανό, μεγέθους 9,3 βαθμών, η 

μεγαλύτερη καταστροφή προκλήθηκε από 

τα κύματα τσουνάμι που έφτασαν με ορμή 

στην ακτή. Πως δημιουργούνται όμως τα 

κύματα αυτά; Υπάρχει τρόπος με τη βοή-

θεια της σύγχρονης τεχνολογίας να τα προ-

βλέψει ο άνθρωπος; 

 

Η ονομασία τσουνάμι, η οποία αποτελεί 

και διεθνή όρο (tsunami), είναι ιαπωνική 

λέξη, καθώς η χώρα πλήττεται συχνά από 

αυτά   και    σημαίνει   “κύμα    στο   λιμάνι”  

(tsu: λιμάνι και nami: κύμα). Ενώ στην α-

νοιχτή θάλασσα τέτοια κύματα δεν αποτε-

λούν σημαντικό κίνδυνο, π.χ. για τα πλοία, 

όταν φτάσουν σε παράλιες περιοχές είναι 

ιδιαίτερα καταστρεπτικά. 

 

Οι αιτίες δημιουργίας τους είναι πολλές. 

Μπορούν να δημιουργηθούν από υποθα-

λάσσιο σεισμό, από έκρηξη υποθαλάσσιου 

ηφαιστείου, από κατολίσθηση στο βυθό 

του ωκεανού, και πιο ακραία, από          

σύγκρουση μετεωριτών με τη Γη. Όλες οι 

παραπάνω αιτίες έχουν ένα κοινό χαρακτη-

ριστικό: την έντονη μετατόπιση τεράστιας 

ποσότητας νερού η οποία εκδηλώνεται με 

         Περιεχόμενα 

 

Τσουνάμι: Πώς 

δημιουργούνται; υπάρχει 

τρόπος να τα προβλέψουμε; 

 

Σελ. 1 

 

Ωκεανογραφικά πλοία, οι 

εξερευνητές των ωκεάνιων 

μυστικών (μέρος Β’):           

Το θρυλικό HMS Challenger 

και η θεμελίωση της 

σύγχρονης ωκεανογραφίας  

 

Σελ. 3 

 

Η στοιβάδα του όζοντος 

ανακάμπτει: Διεθνής 

συνεργασία για ένα 

παγκόσμιο πρόβλημα  
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Τα links του μήνα 

Σελ. 8 
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τη μορφή κύματος και έχει τόσο μεγάλη ενέρ-

γεια που μπορεί να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιό-

μετρα! 

 

Στη περίπτωση των τσουνάμι που δημιουρ-

γούνται από σεισμική δόνηση, η πιο συχνή 

αιτία δημιουργίας τους, η μετατόπιση νερού 

πραγματοποιείται όταν λόγω κάποιου ρήγμα-

τος, ο πυθμένας των ωκεανών παίρνει κλίση ή 

μετατοπίζεται ή ανυψώνεται ή πολλές φορές 

βυθίζεται. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η 

διαδικασία δημιουργίας τσουνάμι από σεισμι-

κή δόνηση. 

 

Με την υποστήριξη του: 

Υπό την αιγίδα της: 

Για να δημιουργηθεί τσουνάμι θα πρέπει ο σεισμός να 

είναι τουλάχιστον 6,5 Ρίχτερ και σε βάθος μικρότερο των 

50 χιλιομέτρων  

(Συνεχίζεται στη σελ. 2) 
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Χαρακτηριστικό των κυμάτων τσουνάμι είναι το 

τεράστιο μήκος κύματος που εμφανίζουν το οποίο 

μπορεί να είναι 100-

200 χιλιόμετρα 

(απόσταση μεταξύ 

δυο κορυφών, βλέπε 

προηγούμενη εικό-

να), το πολύ χαμηλό 

ύψος τους όταν το 

βάθος του ωκεανού 

είναι μεγάλο (συνήθως 50 εκατοστά) και η υπερ-

βολικά μεγάλη ταχύτητά τους η οποία μπορεί να 

φτάσει τα 700-800 χιλιόμετρα ανά ώρα! Γι’ αυτόν 

το λόγο, στα ανοιχτά, δεν γίνονται αντιληπτά ούτε 

καν από τα πλοία. Όταν φτάσουν όμως κοντά στις 

παράκτιες περιοχές, στα ρηχά, λόγω της μείωσης 

τους βάθους χάνουν την ταχύτητά τους, αναδι-

πλώνονται και το ύψος τους γίνεται τεράστιο,  

μπορεί να φτάσει και τα 40 μέτρα! 

 

Στη περίπτωση των τσουνάμι της Ιαπωνίας το 

ύψος τους έφτασε τα 10 μέτρα και είχαν τόση  

δύναμη που συμπαρασύρανε αυτοκίνητα, σπίτια, 

κτίρια, αεροπλάνα ακόμα και πλοία φτάνοντας και 

20 χιλιόμετρα μέσα στο εσωτερικό της στεριάς!  

 

Κοντά στην ακτή τα τσουνάμι χάνουν 

σε ταχύτητα και κερδίζουν σε ύψος  

Τα τσουνάμι κυριολεκτικά “σάρωσαν” ό,τι βρέθηκε στο πέρασμα τους στις ακτές της Ιαπωνίας 

(Συνεχίζεται στη σελ. 3) 

Πως μπορούμε να προβλέψουμε τα τσουνάμι; 

 

Στις μέρες μας, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η 

έκδοση δελτίου για επερχόμενο τσουνάμι είναι 

σχετικά εύκολη υπόθεση. Ειδικοί μετρητές, ή τσου-

ναμογράφοι όπως ονομάζονται (tsunameter),   

τοποθετούνται μακριά από την ξηρά και με τη 

βοήθεια δορυφόρων δίνουν πολύτιμες πληροφο-

ρίες για τη δημιουργία ή όχι τσουνάμι μετά από 

ισχυρό σεισμό.  

 

Ο τσουναμογράφος είναι ένας μετρητής πίεσης 

που εγκαθίσταται στον πυθμένα, σε βάθος            

1-6 χιλιόμετρα, σε περιοχές που ιστορικά δίνουν    

σεισμούς μεγάλης έντασης ή όπου υπάρχουν υπο-

θαλάσσια ηφαίστεια ή εκεί που παρατηρούνται 

υποθαλάσσιες κατολισθήσεις. Ο μετρητής συνδέε-

ται ακουστικά με μια σημαδούρα στην επιφάνεια 

του ωκεανού και στέλνει το σήμα που δείχνει την 

αλλαγή της πίεσης στον πυθμένα. Η σημαδούρα, η 

οποία είναι συνδεδεμένη με δορυφόρο, μεταφέρει 

 

 

Διάταξη τσουναμογράφου  
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το σήμα σε αυτόν που με τη σειρά του το στέλνει 

στο Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι στην ξηρά 

το οποίο εκδίδει και την πρόγνωση (Δείτε το σχετι-

κό animation για τον τρόπο λειτουργίας του στο 

σύνδεσμο: http://nctr.pmel.noaa.gov/Dart/Jpg/

DART-II_05x.swf). 

 

Στην περίπτωση της Ιαπωνίας, το Κέντρο Προειδο-

ποίησης του Ειρηνικού εξέδωσε προειδοποιήσεις 

για τσουνάμι σε πάνω από 20 χώρες αμέσως μετά 

τον σεισμό, ωστόσο, στην Ιαπωνία λόγω του ότι το 

επίκεντρο του σεισμού ήταν μόλις 130 χιλιόμετρα 

μακριά από τις ακτές της, τα τσουνάμι έφτασαν 

πολύ γρήγορα πριν προλάβουν οι άνθρωποι να 

λάβουν τις αναγκαίες προφυλάξεις.  
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Πηγές: 

1. Tsunami. National Oceanic and Atmospheric Administration 

 

2. Τσουνάμι. Βικιπαιδεία, Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

 

3. Τα καταστρεπτικά τσουνάμι. Physics4u 

 

4. Πώς προκαλείται ένα τσουνάμι; nafteboriki.gr 

 

5. Satellite photos of Japan, before and after the quake and tsunami. 

New York Times 

 

6. Πώς το ηφαίστειο της Σαντορίνης άλλαξε τον κόσμο. LiveScience 

Ωκεανογραφικά πλοία, οι εξερευνητές των ωκεάνιων µυστικών (µέρος Β):     

Το θρυλικό HMS Challenger HMS Challenger HMS Challenger HMS Challenger και η θεµελίωση της σύγχρονης ωκεανογραφίας  

Στο προηγούμενο τεύχος του περισκοπίου         

αναφερθήκαμε εν συντομία στα βασικά χαρακτη-

ριστικά και τη σημασία των ωκεανογραφικών 

πλοίων για τη θαλάσσια έρευνα. Η γέννηση της 

ίδιας της ωκεανογραφίας ως σύγχρονης επιστήμης 

σηματοδοτείται από το ταξίδι του HMS Challenger, 

που ξεκίνησε με τον απόπλου του θρυλικού     

πλοίου από το λιμάνι του Πόρτσμουθ στις              

21 Δεκεμβρίου 1872 και έμελλε να κρατήσει       

3,5 χρόνια, συγκεντρώνοντας ένα τεράστιο πλούτο 

στοιχείων και συνθέτοντας μια πρώτη ρεαλιστική, 

πλήρως ανατρεπτική για την εποχή, εικόνα της 

αφθονίας και της ποικιλίας της ζωής στους        

ωκεανούς.  

 

Το ιστορικό πλαίσιο  

 

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αφού είχαν 

συμπληρωθεί σχεδόν 200 χρόνια που τα πλοία 

συστηματικά πλέον διέσχιζαν τους ωκεανούς, οι 

συνθήκες ήταν πια ώριμες για την πραγματοποίη-

ση μιας παγκοσμίου κλίμακας αποστολής με     

αμιγώς επιστημονικό χαρακτήρα. Προηγουμένως, 

το ενδιαφέρον για την διερεύνηση της βαθιάς  

θάλασσας παρέμενε περιορισμένο, λόγω των   

τεχνικών δυσκολιών αλλά και της σκιάς της λεγό-

μενης “Αζωικής Θεωρίας”. Η τελευταία υποστήριζε 

ότι ο συνδυασμός ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών 

(απουσία φωτός, τεράστιες πιέσεις, χαμηλή      

θερμοκρασία) είναι απαγορευτικός για τη επιβίω-

ση οποιασδήποτε μορφής ζωής στα μεγάλα βάθη. 

 

Το σκηνικό ανέτρεψαν οι πρώτοι κλυδωνισμοί της 

εσφαλμένης αυτής θεωρίας, χάρη σε δείγματα 

οργανισμών που 

σ υ λ λ έ χ θ η κ α ν 

από βάθη μεγα-

λύτερα του ενός 

χιλιομέτρου κατά 

τη διάρκεια σύ-

ντομων αποστο-

λών στη Βόρειο 

Θάλασσα και 

γύρω από τη 

Σκανδιναβία, σε 

συνδυασμό με το 

εντεινόμενο εν-

διαφέρον για την 

εξελικτική θεω-

ρία και τις προε-

κτάσεις της για 

τη θαλάσσια 

ζωή. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης οι οξείες  

οικονομικές πιέσεις λόγω της ανάγκης εγκατάστα-

O Sir Charles Wyville Thomson, Σκωτζέ-

ζος ζωολόγος, Καθηγητής του Πανεπ. 

του Εδιμβούργου, πνευματικός πατέρας 

και επικεφαλής επιστήμονας της απο-

στολής του Challenger  

(Συνεχίζεται στη σελ. 4) 

http://www.tsunami.noaa.gov/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B9
http://www.physics4u.gr/articles/2004/tsunami.html
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1943051
http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/13/world/asia/satellite-photos-japan-before-and-after-tsunami.html
http://news.pathfinder.gr/periscopio/santorini-volcano.html
http://nctr.pmel.noaa.gov/Dart/Jpg/DART-II_05x.swf
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σης υποβρύχιων καλωδίων τηλεγράφου για την 

επικοινωνία Αμερικής-Ευρώπης, που προϋπέθετε 

ακριβή γνώση της φύσης και της μορφής του    

ωκεάνιου πυθμένα. 

 

Έτσι, στις αρχές του 1870, οι βιολόγοι William   

Benjamin Carpenter και Charles Wyville Thomson 

δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να πείσουν την Βρε-

τανική Κυβέρνηση να διαθέσει το πρωτοφανές για 

τα τότε δεδομένα ποσό των 200.000 λιρών          

(10 εκατομμύρια λίρες σε σημερινά χρήματα) για 

μια  μεγάλη επιστημονική αποστολή με στόχο τη     

μελέτη της βαθιάς θάλασσας. 

 

Το πρώτο ωκεανογραφικό σκάφος και η προετοι-

μασία της αποστολής    

 

Για την υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού σχεδίου, 

το Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό παραχώρησε το 

HMS Challenger, 

μια τρικάταρτη  

ξύλινη κορβέτα  

μήκους 69 μέτρων, 

με βοηθητική ατμο-

μηχανή  ισχύος 

1200 αλόγων. Το 

μεγαλύτερο μέρος 

του πολεμικού   

οπλισμού και των 

π υ ρ ο μ α χ ι κ ώ ν     

απομακρύνθηκαν και αντικαταστάθηκαν από χώ-

ρους εργασίας και αποθήκευσης, χημικό και     

βιολογικό εργαστήριο, ειδική πλατφόρμα στο   

κατάστρωμα για την πόντιση οργάνων και δειγμα-

τοληπτών, βιβλιοθήκη, ακόμη και σκοτεινό θάλα-

μο για την εμφάνιση φωτογραφιών. 

 

Το Challenger εφοδιάστηκε με  τον αρτιότερο για 

την εποχή επιστημονικό εξοπλισμό, όπως ηχοβολι-

στικά βυθόμετρα, ποικίλες συσκευές και δίχτυα 

για τη δειγματοληψία νερού και ιζήματος, ειδικά 

θερμόμετρα ανθεκτικά στην πίεση, μικροσκόπια 

και όργανα χημικής ανάλυσης. Φορτώθηκε επίσης 

με πολυάριθμα δοχεία γεμάτα οινόπνευμα για την 

αποθήκευση και συντήρηση του βιολογικού      

υλικού και πάνω από 400 χιλιόμετρα (!) σχοινιού 

για την πρόσδεση των διαφόρων οργάνων και την 

πραγματοποίηση δειγματοληψιών σε μεγάλα    

βάθη. 

 

Κατάλληλα μεταμορφωμένο από πολεμικό πλοίο 

στο πρώτο ποντοπόρο ωκεανογραφικό σκάφος, με 

5 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και εθνικο-

τήτων, 1 καλλιτέχνη, 21 αξιωματικούς και περίπου 

220 μέλη πληρώματος, το HMS Challenger ήταν 

έτοιμο να αναχωρήσει στα τέλη του 1872 για την 

πρώτη μεγάλη επιστημονική περιπέτεια του     

ανθρώπου στις θάλασσες του κόσμου… 

 

Το ταξίδι του HMS Challenger 

 

To Φεβρουάριο του 1873, το HMS Challenger 

έκανε στάση στον πρώτο δειγματοληπτικό σταθμό 

της αποστολής σε βάθος 3500 μέτρων, 64 χιλιόμε-

τρα νότια των Κανάριων Νήσων. Το πλοίο επέστρε-

ψε στην Αγγλία μετά από περίπου 10.000 μέρες 

επίπονου ταξιδιού, αφού διένυσε 68.890 ναυτικά 

μίλια σε όλους τους κύριους ωκεανούς του       

κόσμου, διασχίζοντας μάλιστα για πρώτη φορά τον 

Ανταρκτικό Κύκλο, και αφού ενδιάμεσα πραγματο-

ποίησε 362 συνολικά δειγματοληψίες.  

 

Σε κάθε σταθμό, οι επιστήμονες μετρούσαν τη 

θερμοκρασία και συνέλεγαν δείγματα οργανισμών 

και νερού για χημική ανάλυση από την επιφάνεια 

και από διάφορα ενδιάμεσα βάθη μέχρι το βυθό. 

Κατέγραφαν επίσης το βάθος, τη διεύθυνση και 

την ταχύτητα των επιφανειακών ρευμάτων, και 

διενεργούσαν σύρσεις με κατάλληλα δίκτυα για 

συλλογή υλικού από τον πυθμένα. Το βαθύτερο 

δείγμα ελήφθη στα 8.2 χιλιόμετρα στον νοτιο-

δυτικό Ειρηνικό, κοντά στο πιο βαθύ σημείο της 

Γης στην τάφρο των Μαριαννών.  

 

(Συνεχίζεται στη σελ. 5) 

Το HMS Challenger πριν το          

απόπλου  

Απεικόνιση των εργαστηρίων του HMS Challenger 

user
Γραφομηχανή
,
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Ο εξερευνητικός οίστρος των μελών της αποστο-

λής δεν περιορίστηκε στη θάλασσα. Κατά τις     

μακρές παραμονές του Challenger στα διάφορα 

λιμάνια, οι επιστήμονες και αξιωματικοί του    

πλοίου περιηγούνταν στη στεριά και επέστρεφαν 

με πλήθος ζωολογικών, βοτανολογικών και       

εθνογραφικών παρατηρήσεων, τις οποίες πολλοί 

κατέγραψαν αναλυτικά στα προσωπικά τους    

ημερολόγια.  

στα 13.000 δείγματα οργανισμών (πολλά από 

τα οποία από βάθη μεγαλύτερα του 1,5 χιλιομέ-

τρου), από τα οποία περιγράφτηκαν 4.417 νέα 

είδη. Αποδείχτηκε ότι ακόμη και οι πιο αφιλόξε-

νες περιοχές του ωκεανού κατοικούνται από 

εκπληκτικές μορφές ζωής προσαρμοσμένες στις 

αντίξοες συνθήκες και η θεωρία της Φυσικής 

Επιλογής τροφοδοτήθηκε με πολυάριθμα     

συναρπαστικά εξελικτικά σενάρια. 

(Συνεχίζεται στη σελ. 6) 

Η διαδρομή του HMS Challenger  

Τα κύρια ευρήματα και επιτεύγματα της αποστο-

λής 

 

Για τη βικτωριανή εποχή, η αποστολή του HMS 

Challenger ήταν κυριολεκτικά ένα ταξίδι στο 

άγνωστο, ορόσημο ανάλογο με την αποστολή του 

Apollo στη Σελήνη για τον 20
ο
 αιώνα και αναμφί-

βολα ένα από τα μεγάλα κατορθώματα στην     

ανθρώπινη ιστορία. Η ανάλυση των δειγμάτων, η 

επεξεργασία των δεδομένων και η καταγραφή και 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων αποδείχτηκαν 

ένα τιτάνιο έργο, που χρειάστηκε πάνω από         

19 χρόνια και τη συνεργασία πολυάριθμων επιστη-

μόνων από διάφορες χώρες του κόσμου.  

 

Ο καρπός όλης αυτής της προσπάθειας αποτυπώ-

θηκε σε 50 τόμους και 29.500 σελίδες με πλούσια 

εικονογράφηση. Το βιολογικό υλικό συγκεντρώθη-

κε και φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο       

Φυσικής Ιστορίας, και εξετάζεται ακόμη και σήμε-

ρα από ειδικούς, ενώ τα δεδομένα που παρήχθη-

σαν συνέχισαν να τροφοδοτούν επιστημονικές 

εργασίες για πάνω από 75 χρόνια. Μερικά από τα 

βασικά ευρήματα, που ανέτρεψαν ριζικά τη μέχρι 

τότε εικόνα μας για το θαλάσσιο περιβάλλον, ήταν 

τα εξής: 

 

� Η Αζωική Θεωρία καταρρίφθηκε οριστικά, χάρη 

Το εξώφυλλο του πρώτου τόμου της έκθεσης με τα 

αποτελέσματα της αποστολής του Challenger  

� Αποκαλύφθηκε η σύνθετη μορφολογία και 

τοπογραφία του θαλάσσιου πυθμένα, και για 

πρώτη φορά εντοπίστηκαν και περιγράφθηκαν 

στοιχεία όπως οι τεράστιες υποθαλάσσιες ορο-

σειρές γνωστές ως μεσο-ωκεάνιες ράχες (βλέπε 

τεύχος 10 περισκοπίου), οι ωκεάνιες τάφροι 

και τα αβυσσιαία πεδία. Η εικόνα ενός         
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αχανούς, επίπεδου και ομοιόμορφου ωκεάνιου 

βυθού ανήκε πλέον στο παρελθόν. 

 

� Κατασκευάστηκαν οι πρώτοι παγκόσμιοι βυθο-

μετρικοί χάρτες, καθώς και χάρτες που αποτύ-

πωναν τα χαρακτηριστικά των ιζημάτων του 

πυθμένα. Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά ότι 

τα ιζήματα αυτά αντανακλούν στα περισσότε-

ρα μέρη του ωκεανού τη θαλάσσια ζωή των 

επιφανειακών στρωμάτων. 

 

� Προσδιορίστηκαν με ακρίβεια τα κύρια συστα-

τικά του θαλασσινού νερού και διαπιστώθηκε 

η σταθερότητα των σχετικών αναλογιών τους 

ανεξαρτήτως της συνολικής τους ποσότητας, 

που μπορεί να ποικίλει στις διάφορες περιοχές 

ή βάθη (“κανόνας των σταθερών αναλογιών”). 

 

� Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά συστηματι-

κά η σχετικά νέα τεχνική της φωτογραφίας, 

αποφέροντας πολύτιμο υλικό, μεταξύ άλλων 

και τις πρώτες φωτογραφίες από παγόβουνα 

στην περιοχή της Ανταρκτικής.  

Η ανεκτίμητη παρακαταθήκη που άφησε το ταξίδι 

του HMS Challenger στην επιστημονική κοινότητα 

αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα δεν περιορί-

ζεται μόνο στην πληθώρα των επιστημονικών   

δεδομένων, πληροφοριών και ανακαλύψεων.        

Η λεπτομέρεια των παρατηρήσεων, η μεθοδολογι-

κή τυποποίηση των αναλύσεων και της δειγματο-

ληπτικής διαδικασίας, η σκληρή δουλειά και     

αφοσίωση όσων εργάστηκαν εν πλω ή στα ανά τον 

κόσμο εργαστήρια και η εγκαθίδρυση πνεύματος 

διεθνούς συνεργασίας και διεπιστημονικής       

προσέγγισης έθεσαν νέα πρότυπα και θεμελίωσαν 

σε στέρεες βάσεις την νεότευκτη πολυ-επιστήμη 

της ωκεανογραφίας. 

   

Σε επόμενο τεύχος του περισκοπίου θα κλείσουμε 

αυτή τη σειρά άρθρων παρουσιάζοντας ενδεικτικά 

ορισμένα παραδείγματα από σημερινά ωκεανο-

γραφικά πλοία, τους σύγχρονους συνεχιστές της 

παράδοσης του HMS Challenger…   

Πηγές πληροφοριών και φωτογραφιών 

 

1. http://www.nhm.ac.uk/nature-online/science-of-natural-

history/expeditions-collecting/hms-challenger-expedition/

index.html 

 

2. http://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Challenger_(1858) 

 

3. http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/03mountains/

background/challenger/challenger.html 

 

4. http://www.extremescience.com/zoom/index.php/

exploring-the-deep/64-history-of-undersea-exploration 

 

Video 

 

Στο πρώτο από τα παραπάνω link δείτε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον video για την αποστολή του HMS        

Challenger από το Βρετανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 

Δείγματα θαλάσσιων οργανισμών από την αποστολή του     

Challenger. Το κόκκινο πώμα δηλώνει νέα είδη    

Οι πρώτες φωτογραφίες παγόβουνων στην ιστορία, τραβηγμέ-

νες κοντά στην Ανταρκτική από το κατάστρωμα του HMS    

Challenger    

http://www.nhm.ac.uk/nature-online/science-of-natural-
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/science-of-natural-history/expeditions-collecting/hms-challenger-expedition/index.html
http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/03mountains/background/challenger/challenger.html
http://www.extremescience.com/zoom/index.php/exploring-the-deep/64-history-of-undersea-exploration
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Τι είναι η στοιβάδα του όζοντος; 

 

Το όζον είναι ένα άχρωμο αέριο που δημιουργεί-

ται μέσω μιας σειράς φωτοχημικών αντιδράσεων 

στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης, 

που ονομάζεται Στρατόσφαιρα. Η στοιβάδα του 

όζοντος προστατεύει όλες τις μορφές ζωής στη Γη 

από τα επιβλαβή αποτελέσματα της υπεριώδους 

ακτινοβολίας (UV-Β), απορροφώντας το μεγαλύτε-

ρο μέρος της που προέρχεται από τον ήλιο.  

 

Η έκθεση σε υψηλά επίπεδα υπεριώδους ακτινο-

βολίας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και μπορεί να 

προκαλέσει προβλήματα υγείας, όπως καρκίνο του 

δέρματος και καταρράκτη στα μάτια, αλλά και 

μείωση της γεωργικής παραγωγής, σημαντική  

διατάραξη του θαλάσσιου οικοσυστήματος, κατα-

στροφή υλικών όπως τα χρώματα και τα πλαστικά, 

ενώ συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας 

του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή. 

 

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, τεκμηριώθηκε από 

τη διεθνή επιστημονική κοινότητα η ύπαρξη 

«τρύπας» στη στοιβάδα του όζοντος πάνω από την 

Ανταρκτική, όπου 

βρίσκεται το λε-

πτότερο σημείο 

της. Αυτή δημι-

ουργήθηκε από 

τη σημαντική 

αύξηση χημικών 

ουσιών στην α-

τμόσφαιρα που 

προέρχονται από 

ανθρώπινες δρα-

στηριότητες.  

 

Ποιες είναι οι χημικές ουσίες που καταστρέφουν 

τη στοιβάδα του όζοντος. 

 

Οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs) είναι οι πιο γνω-

στές ουσίες που συμβάλλουν στην καταστροφή 

της στοιβάδας του όζοντος. Λόγω του ότι δεν είναι 

εύφλεκτοι και έχουν χαμηλή τοξικότητα, χρησιμο-

ποιήθηκαν σε πολλές και διάφορες εφαρμογές, 

όπως σαν ψυκτικές ουσίες στα ψυγεία και τα    

κλιματιστικά, ως προωθητικά αέρια σε δοχεία  

αερολυμάτων, σε προϊόντα καθαρισμού ηλεκτρο-

νικού εξοπλισμού, στην παραγωγή αφρωδών   

πλαστικών, κλπ. 

                                                         

Οι υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs), αναπτύχθη-

καν ως υποκατάστατα των CFCs ως ψυκτικές     

ουσίες και για την παραγωγή αφρωδών υλικών. 

Παρόλο που έχουν χαμηλότερη δυνατότητα κατα-

στροφής της στιβάδας του όζοντος,  εξακολουθούν 

να το επηρεάζουν σημαντικά. 

 

Οι βασικότερες χημικές ουσίες που περιέχουν 

βρώμιο και που καταστρέφουν τη στοιβάδα του 

όζοντος ονομάζονται halons και χρησιμοποιούνται 

κυρίως στον εξοπλισμό πυρόσβεσης. Μερικά    

halons έχουν δυνατότητα καταστροφής του 

όζοντος δέκα φορές υψηλότερη από αυτή του πιο 

ισχυρού CFC. 

 

Διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος 

 

Η παγκόσμια κοινότητα κινητοποιήθηκε άμεσα 

όταν το πρόβλημα τεκμηριώθηκε επιστημονικά και 

τον Σεπτέμβριο του 1987 οριστικοποιήθηκε το 

Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Σήμερα θεωρείται 

μια από τις πιο επιτυχημένες συμφωνίες προστα-

σίας περιβάλλοντος στον κόσμο. Mάλιστα, τα   

Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν την 16η Σεπτεμβρίου 

ως Παγκόσμια Ημέρα για την Προστασία της    

Στοιβάδας του Όζοντος για να τιμήσουν τη διεθνή 

αυτή συμφωνία. 

 

Το Πρωτόκολλο καθορίζει ένα υποχρεωτικό χρονο-

διάγραμμα για την εξάλειψη των ουσιών που   

καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Το χρονο-

διάγραμμα αυτό αναθεωρείται συνεχώς, με τις 

ημερομηνίες εξάλειψης να τροποποιούνται      

σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο. 

 

Η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο Μέρος του Πρωτο-

κόλλου του Μόντρεαλ από το 1992, ενώ την ευθύ-

νη εφαρμογής της Συνθήκης, του Πρωτοκόλλου 

και των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών έχει το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-

κής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). 

 

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια υπάρχουν ενδεί-

ξεις ότι οι έλεγχοι που επέβαλε το Πρωτόκολλο 

άρχισαν να επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα αποτε-

λέσματα, με την επιβράδυνση του ρυθμού εκπο-

μπής ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του 

όζοντος στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, είναι δύσκολο 

να είμαστε σίγουροι καθώς η στοιβάδα του 

όζοντος επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, 

όπως μακροπρόθεσμες κλιματικές μεταβολές και 

εκρήξεις ηφαιστείων. 

 

Τις θετικές αυτές ενδείξεις ενισχύουν τα αποτελέ-

Η στοιβάδα του όζοντος ανακάµπτει: ∆ιεθνής συνεργασία 

για ένα παγκόσµιο πρόβληµα  

(Συνεχίζεται στη σελ. 8) 
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σματα πρόσφατης μελέτης  σχετικά με την αποτε-

λεσματικότητα των μέτρων του Πρωτοκόλλου του 

Μόντρεαλ στην προστασία της στοιβάδας του 

όζοντος. 

 

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές προσομοίωσαν τις 

επιπτώσεις της προοδευτικής απαγόρευσης των 

ουσιών που καταστρέφουν το όζον και ανακάλυ-

ψαν ότι αυτές συμπίπτουν με τις πραγματικές  

καταγεγραμμένες μεταβολές στη στοιβάδα του 

όζοντος τα τελευταία 50 χρόνια. 

 

Στην έρευνα λήφθηκαν υπόψη και άλλοι πιθανοί 

παράμετροι για τις μεταβολές στη στοιβάδα του 

όζοντος, όπως η έκρηξη του ηφαιστείου Pinatubo 

στη Χιλή το 1991 και αλλαγές στη σύσταση της 

ατμόσφαιρας, ενώ τα αποτελέσματα της βασίζο-

νται σε πραγματικές μετρήσεις της στοιβάδας του 

όζοντος από 116 σταθμούς σε διάφορα μέρη του 

κόσμου από το 1948 μέχρι το 2007. 

 

Tα αποτελέσματα της μελέτης αποτελούν άλλη μία 

ένδειξη πως το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ αποτε-

λεί μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές 

επιτυχίες σε παγκόσμια κλίμακα. Εκτιμάται μάλι-

στα ότι, παρά το γεγονός ότι ο χρόνος ζωής των 

αερίων που καταστρέφουν το όζον στην ατμό-

σφαιρα κυμαίνεται από μερικά χρόνια έως και 

έναν αιώνα,  η στοιβάδα του όζοντος μέχρι το 

2050 ή αργότερα μπορεί να επιστρέψει στα επίπε-

δα που βρισκόταν πριν το 1980. 

 

Πηγές: 

 

1. Science for Environmental Policy, DG Environment, March 2011. 

 

2. Mäder, J.A., Staehelin, J., Peter, T. et al. (2010) Evidence for the  effectiveness of the Montreal Protocol to 

protect the ozone layer. Atmospheric Chemistry and Physics. 10:12161-12171. 

 

3. Διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), 

www.ypeka.gr  

Τα links links links links του µήνα 

♦ Tsunami Research Center, University of Southern California: 

http://www.usc.edu/dept/tsunamis/2005/index.php 

 

♦ Πλούσιες πληροφορίες και υλικό από τις επιστημονικές αποστολές της Εθνικής Υπηρεσίας 

Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ 

http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/explorations.html 
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