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των Ναυτίλων 

Η ∆ιώρυγα του Παναµά και η επέκτασή της 

Η Διώρυγα του Παναμά είναι η δεύτερη σε 

ναυτιλιακή σπουδαιότητα στον κόσμο μετά 

τη Διώρυγα του Σουέζ. Με ανισοϋψείς  

δεξαμενές ενώνει τη βόρεια ακτή του    

Ατλαντικού ωκεανού με τη νότια του Ειρη-

νικού. Ένα από τα πιο δύσκολα έργα που 

κατασκεύασε ποτέ ο άνθρωπος, η διώρυγα 

είχε τεράστια επίδραση στη ναυσιπλοΐα, 

αντικαθιστώντας τη μεγάλη και χρονοβόρα 

διαδρομή από το Στενό του Μαγγελάνου ή 

το ακρωτήριο Horn στο νοτιότερο σημείο 

της Νοτίου Αμερικής, που είχε ως αποτέλε-

σμα τα πλοία να διανύουν 8.000 μίλια  

παραπάνω απ’ ότι μέσω της Διώρυγας. 

 
Χαρακτηριστικά και λειτουργία της       

Διώρυγας  

 

Η Διώρυγα, που έχει συνολικό μήκος        

80 χιλιομέτρων, αποτελείται από τεχνητές    

λίμνες και δεξαμενές, καθώς και υδατο-

φράχτες. Επειδή το επίπεδο της στεριάς 

είναι ελαφρώς υψηλότερο από το μέσο 

επίπεδο της θάλασσας, τα πλοία χρειάζεται 

να ανυψωθούν κατά 26 μέτρα για να περά-
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σουν στην άλλη πλευρά της διώρυγας, όπου 

ξανακατεβαίνουν στο επίπεδο της θάλασσας. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα πλοίο να χρειά-

ζεται 8 με 10 ώρες για να περάσει τη διώρυγα. 

Για την ανύψωση και επαναφορά του πλοίου 

στο σωστό επίπεδο χρησιμοποιούνται υδατο-

φράχτες. 

Οι υδατοφράχτες είναι τοποθετημένοι σε        

3 διαφορετικά σημεία κατά μήκος της διώρυ-

γας. Εισερχόμενοι από την πλευρά του        

Ειρηνικού ωκεανού συναντάμε: 

 

⇒ Τους υδατοφράχτες της λίμνης Miraflores, 

⇒ Τους υδατοφράχτες Pedro Miguel, και 

⇒ Τους υδατοφράχτες της λίμνης Γκατούν 

 

Οι υδατοφράχτες χωρίζουν τη διαδικασία  

ανύψωσης και κατεβάσματος του πλοίου σε   

6 βήματα. Τρεις υδατοφράχτες ανυψώνουν το 

πλοίο και τρεις το κατεβάζουν. Κάθε υδατο-

φράχτης έχει δύο θαλάμους, επιτρέποντας 

έτσι τη διπλή διέλευση πλοίων και μειώνοντας 

την κίνηση. Οι θάλαμοι των υδατοφραχτών 

τροφοδοτούνται με νερό από τη λίμνη         

Γκατούν. 

 
Συνεχίζεται στη σελ. 2 

Με την υποστήριξη του: 

Υπό την αιγίδα της: 
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Το μέγεθος των υδατοφραχτών καθορίζει και το 

μέγιστο μέγεθος των πλοίων που μπορούν να δια-

σχίσουν τη διώρυγα. Η σπουδαιότητα της διώρυ-

γας στο διεθνές εμπόριο οδήγησε στην κατασκευή 

πλοίων, τέτοιων διαστάσεων, ώστε να μπορούν να 

περάσουν από τη διώρυγα. Τα πλοία αυτά είναι 

γνωστά ως πλοία Panamax, και περνούν από τα 

κανάλια με περιθώριο μόνο 62 εκατοστά από κάθε 

πλευρά. Απαιτείται επομένως πολύ προσεκτικός 

προγραμματισμός και καθοδήγηση, καθώς με το 

παραμικρό λάθος το σύστημα μπλοκάρει, προκα-

λώντας ατελείωτες καθυστερήσεις. Τα πλοία    

αυτού του τύπου αποτελούν το 40% του συνόλου 

των πλοίων που διασχίζουν τη διώρυγα. 

 

Έτσι ξεκίνησαν όλα... 

 

Το όνειρο για τη διάνοιξη μιας θαλάσσιας οδού 

στον Ισθμό του Παναμά, που θα ένωνε τον Ατλα-

ντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό, χρονολογείται από 

το 16
ο
 αιώνα, όταν ο θαλασσοπόρος Vasco Nuñez 

de Balboa ανακάλυψε ότι μόνο μια στενή λωρίδα 

γης χώριζε τους δύο ωκεανούς. Έτσι, ο Ρωμαίος 

αυτοκράτορας Κάρολος ο 5
ος

, με διάταγμα που 

εξέδωσε το 1534, κάλεσε την τοπική κυβέρνηση 

του Παναμά να ξεκινήσει έρευνα για τη διαδρομή 

μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό ακολουθώντας τον  

ποταμό Chagres. Αυτή ήταν η πρώτη έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε για τη διερεύνηση της πιθανό-

τητας διάνοιξης καναλιού στον Παναμά, η οποία 

σχεδόν ακολούθησε τη σημερινή διαδρομή της 

διώρυγας. Με την ολοκλήρωση της τότε έρευνας ο 

κυβερνήτης του Παναμά εξέφρασε την άποψη ότι 

ένα τέτοιο εγχείρημα είναι απίθανο να καρποφο-

ρήσει. 

 

Η επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να ενώσουν 

σε κάποιο σημείο της κεντρικής Αμερικής (όχι απα-

ραίτητα στον Παναμά) τους δύο ωκεανούς δημι-

ουργήθηκε αρκετά αργότερα, όταν το 1848 η    

ανακάλυψη χρυσού στην Καλιφόρνια οδήγησε σε 

έξαρση των εμπορικών συναλλαγών, οι οποίες  

διεκπεραιώνονταν μέσω του σιδηροδρομικού  

δικτύου του Παναμά που είχε μόλις ολοκληρωθεί. 

Το 1869 διατάχθηκε από την τότε κυβέρνηση των 

ΗΠΑ η διεξαγωγή έρευνας στην Κεντρική Αμερική 

(Νικαράγουα και Παναμά) για τη δημιουργία    

διώρυγας και η αναφορά που εκδόθηκε 7 χρόνια 

αργότερα έκρινε τη διαδρομή από τη Νικαράγουα 

ως την πιο συμφέρουσα. 

 

Πρώτοι οι Γάλλοι επέλεξαν τον ισθμό του Παναμά 

σαν το ιδανικό μέρος για τη διάνοιξη της διώρυ-

γας. Ίδρυσαν τη Διεθνή Εταιρεία της Ωκεάνιας  

Διώρυγας και με επικεφαλής τον Ferdinand de 

Lesseps άρχισαν τις εργασίες. Πράγματι, το 1881, 

αρχίζει η γαλλική προσπάθεια. Όμως, οι τροπικοί 

πυρετοί προκαλούσαν τρομερές απώλειες ζωής 

στο εργατικό προσωπικό. Η κακή διαχείριση, η 

διαφθορά και η κλοπή οργίαζαν. Η προσπάθεια 

τερματίζεται άδοξα το 1888 με την πτώχευση της 

εταιρείας. Οι Γάλλοι εγκατέλειψαν το σχέδιο,   

αφήνοντας πίσω τους σκουριασμένα μηχανήματα 

και τάφους χιλιάδων εργατών. 

 

Το 1904 η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών 

εξαγόρασε τα γαλλικά δικαιώματα, δημιούργησε 

μια Επιτροπή για τη Διώρυγα και ξεκίνησε την  

κατασκευή. Τα αρχικά σχέδια των Γάλλων τροπο-

ποιήθηκαν και αποφασίστηκε η κατασκευή φραγ-

μάτων και υδατοφράχτες που θα ανυψώνουν και 

θα κατεβάζουν τα πλοία στο επίπεδο της θάλασ-

σας, ξεπερνώντας έτσι το πρόβλημα της διαφοράς 

ύψους μεταξύ των ωκεανών και της στεριάς.  

 

 

 

 

Σχηματική απεικόνιση της Διώρυγας του Παναμά  

Κατασκευή υδατοφράχτη στη Διώρυγα του Παναμά, 1913 

(Συνεχίζεται στη σελ. 3) 
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Ο άθλος ολοκληρώνεται 

 

Η πρώτη διέλευση πλοίου πραγματοποιήθηκε  

δοκιμαστικά τον Ιανουάριο του 1914. Τελικά, η 

Διώρυγα εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του ίδιου 

χρόνου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, καμία άλλη κατα-

σκευή στην Αμερικάνικη ιστορία δεν είχε κοστίσει 

τόσο ακριβά σε χρήμα, αλλά και σε ανθρώπινες 

ζωές. Οι δαπάνες της κυβέρνησης των Ηνωμένων 

Πολιτειών από το 1904 έως το 1914 έφτασαν τα 

375.000.000 δολάρια, ενώ, μαζί με τις προηγούμε-

νες δαπάνες των Γάλλων, το συνολικό κόστος για 

την κατασκευή της Διώρυγας έφτασε τα 

639.000.000 δολάρια. Χρειάστηκαν 34 χρόνια από 

τις αρχικές προσπάθειες μέχρι την ολοκλήρωση 

του έργου. Υπολογίζεται ότι 80.000 άνθρωποι ερ-

γάστηκαν για την κατασκευή τις διώρυγας, ενώ 

30.000 ζωές χάθηκαν κατά τη διάρκεια του εγχει-

ρήματος. 

 

Επέκταση της Διώρυγας του Παναμά 

 

Η αρχική σκέψη προήλθε από το γεγονός ότι οι 

ανάγκες της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας, 

έχουν οδηγήσει στην κατασκευή πλοίων με τερά-

στια χωρητικότητα εμπορευμάτων. Τα στοιχεία 

έδειχναν ότι μέχρι τη φετινή χρονιά, το 37% του 

παγκόσμιου στόλου πλοίων, μεταφοράς εμπορευ-

ματοκιβωτίων (container ships), θα είχαν τέτοιο 

μέγεθος που θα αδυνατούσαν να περάσουν τη 

διώρυγα. Κάτι τέτοιο θα ήταν τεράστιο πλήγμα για 

την παγκόσμια και τοπική οικονομία, αλλά και τη 

βιωσιμότητα της διώρυγας. Έτσι, λοιπόν το 2006 

εγκρίθηκε η πρόταση για επέκταση της διώρυγας 

και το Σεπτέμβριο του 2007 ξεκίνησαν οι εργασίες, 

οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 

2014 -2015. 

 

Η πρόταση περιελάμβανε επέκταση της διώρυγας 

με τη δημιουργία δύο νέων υδατοφραχτών, έναν 

στην πλευρά του Ατλαντικού και έναν στην πλευρά 

του Ειρηνικού Ωκεανού. Οι υδατοφράχτες αυτοί 

θα είναι παράλληλοι στους ήδη υπάρχοντες και θα 

λειτουργούν ταυτόχρονα με αυτούς, με αποτέλε-

σμα περισσότερα πλοία να περνούν τη διώρυγα 

την ίδια στιγμή. Επίσης, αποφασίστηκε η διαπλά-

τυνση και εκβάθυνση των υπαρχόντων καναλιών 

στη λίμνη Γκατούν, γεγονός που θα έχει ως αποτέ-

λεσμα να μπορούν να περάσουν τη διώρυγα τα 

νέου τύπου πλοία “Post – Panamax”, τα οποία 

είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος (μήκος, πλάτος και 

βύθισμα) από τα πλοία τύπου Panamax. Υπολογί-

ζεται ότι με αυτή την επέκταση, η Διώρυγα του 

Παναμά θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις        

απαιτήσεις μετακίνησης των πλοίων τουλάχιστον 

μέχρι το 2025. 
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Διέλευση του πλοίου SS Kroonland από το Culebra Cut  στις 2 

Φεβρουαρίου 1915 

Πηγές: 

1. Canal de Panama:  

http://www.pancanal.com/eng/index.html  

 

2. Wikipedia, The free Encyclopedia:  

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

 

3. The Hub of Bright Minds: 

http://www.brighthub.com/engineering/marine/articles/35713.aspx?image=14661 

 

4. Εμπειρίκος, Φίλιππος: "Η Διώρυγα του Παναμά και η επέκτασή της" 
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Κάθε επιστήμη, πολύ περισσότερο δε εκείνες που 

ασχολούνται με τη μελέτη του φυσικού περιβάλ-

λοντος, βασίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στις 

άμεσες παρατηρήσεις και στη συλλογή δεδομένων 

και μετρήσεων σε σχέση με το φαινόμενο ή το 

σύστημα που μελετάται. Η συγκέντρωση αυτών 

των πολύτιμων πληροφοριών αποτελεί το πρώτο 

βήμα, τη θεμελιακή βάση της επιστημονικής μεθό-

δου, και παρέχει στους επιστήμονες το πρωτογε-

νές εκείνο υλικό που οδηγεί τελικά σε νέες υποθέ-

σεις, ιδέες και θεωρίες και στην ενδυνάμωση ή 

απόρριψη των ήδη υπαρχόντων. 

 

Ο κόσμος των ωκεανών, με έκταση που καλύπτει 

το 71% της επιφάνειας του πλανήτη, μέσο βάθος 

παγκόσμιο στόλο. Με τη βοήθεια των πιο εξελιγ-

μένων τεχνολογικών μέσων, ο στόλος αυτός τρο-

φοδοτεί καθημερινά την επιστημονική κοινότητα 

με εντυπωσιακά νέα στοιχεία, διευρύνοντας τις 

ακόμη πολύ περιορισμένες γνώσεις μας για τη ζωή 

και το περιβάλλον των ωκεανών. 

 

Τα ωκεανογραφικά πλοία συνιστούν ένα τύπο της 

ευρύτερης κατηγορίας των ερευνητικών σκαφών 

(research vessels, R/V), στον οποίο ανήκει κάθε 

πλοίο σχεδιασμένο και εξοπλισμένο κατάλληλα 

ώστε να διεξάγει πάσης φύσεως έρευνα στο     

θαλάσσιο χώρο, από τη διερεύνηση της γεωλογίας 

του υποθαλάσσιου πυθμένα για ανίχνευση  κοιτα-

σμάτων πετρελαίου μέχρι την εκτίμηση των βασι-

Ωκεανογραφικά πλοία, οι εξερευνητές των ωκεάνιων 

µυστικών (µέρος Α’) 

(Συνεχίζεται στη σελ. 5) 

Απεικόνιση ενός σύγχρονου ωκεανογραφικού σκάφους. Ενδεικτικά παρουσιάζονται μερικές από τις τεχνολογίες 

πλοήγησης, δειγματοληψίας, επί τόπου μετρήσεων και χαρτογράφησης που χρησιμοποιούνται σήμερα στην 

ωκεανογραφική έρευνα  

περίπου 4000 μέτρα, τεράστιες πιέσεις και επικρά-

τηση απόλυτου σκότους μακριά από την            

επιφάνεια, συνιστά ένα αχανές πεδίο έρευνας σε 

τρεις διαστάσεις, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου 

ήταν μέχρι πρόσφατα εντελώς απρόσιτο και παρα-

μένει έως σήμερα δύσκολα προσβάσιμο για τον 

άνθρωπο. Η επιστήμη της ωκεανογραφίας οφείλει 

τη γέννησή της και μεγάλο μέρος της προόδου της 

στα ωκεανογραφικά πλοία, που έκαναν την εμφά-

νισή τους στο τελευταίο τέταρτο του 19
ου

 αιώνα 

και σήμερα συγκροτούν έναν  υπερσύγχρονο    

κών ιχθυοαποθεμάτων για την εμπορική αλιεία. 

Τα πλοία των πρώτων μεγάλων θαλασσοπόρων-

εξερευνητών μπορούν να θεωρηθούν οι πρόδρο-

μοι των σημερινών R/V, που περιλαμβάνουν και 

πολλά πλοία μεικτού τύπου. 

 

Σε γενικές γραμμές, ένα πλοίο χαρακτηρίζεται ως 

ωκεανογραφικό όταν έχει ως κύρια αποστολή του 

τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα φυσικά,  χημι-

κά και βιολογικά χαρακτηριστικά των ωκεανών και 

της ατμόσφαιρας. Εκτός από τις απαραίτητες    
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βοηθητικές υποδομές όπως γερανούς, βίντσια, 

χώρους εργασίας και ενδιαίτησης του επιστημονι-

κού προσωπικού, και τυχόν ιδιαίτερα κατασκευα-

στικά χαρακτηριστικά (π.χ. ενισχυμένο κύτος για 

να λειτουργεί ως παγοθραυστικό και να μπορεί να 

επιχειρεί σε πολικές περιοχές), τα σύγχρονα ωκεα-

νογραφικά συνήθως φέρουν μια μεγάλη ποικιλία 

σταθερού ή κινητού εξοπλισμού, ανάλογα με τις 

δυνατότητές τους αλλά και τις απαιτήσεις της  

εκάστοτε ερευνητικής αποστολής στην οποία   

χρησιμοποιούνται. 

Σ’ αυτόν περιλαμβάνονται σειρές οργάνων και 

συσκευών για τη συλλογή δειγμάτων νερού ή 

άλλου υλικού (π.χ. αιωρούμενων σωματιδίων ή 

ιζημάτων του πυθμένα) από διάφορα βάθη της 

υδάτινης στήλης ή από τον πυθμένα, πληθώρα 

εξειδικευμένων αισθητήρων για την καταγραφή 

και μέτρηση διάφορων περιβαλλοντικών παραμέ-

τρων, ηχοβολιστικός εξοπλισμός (sonars) για την 

αποτύπωση του βυθού, επανδρωμένα ή τηλεκα-

τευθυνόμενα βαθυσκάφη για άμεσες παρατηρή-

σεις σε βαθιά οικοσυστήματα κ.α. Τα ωκεανογρα-

φικά πλοία κατά κανόνα διαθέτουν επίσης ένα ή 

περισσότερα εργαστήρια για την πραγματοποίηση 

πειραμάτων ή αναλύσεων εν πλω, χώρους και  

ψυγεία για την αποθήκευση και συντήρηση     

δειγμάτων και χημικών, υπολογιστικό κέντρο 

(computer room), και σε ορισμένες περιπτώσεις 

ειδικές αίθουσες ελέγχου (control rooms) με εντυ-

πωσιακές τεχνολογίες αιχμής για το χειρισμό    

βαθυσκαφών ή άλλων τηλεκατευθυνόμενων υπο-

βρύχιων οχημάτων (Remote Operated Vessels, 

ROVs). 

 

Παρά το υψηλό οικονομικό κόστος των ωκεανο-

γραφικών αποστολών και την εναλλακτική λύση 

της δορυφορικής τεχνολογίας για την παρατήρηση 

Σύγχρονη  ρέπλικα του Endeavour, του πλοίου που κυβέρνησε ο 

μεγάλος θαλασσοπόρος James Cook από το 1769 ως το 1771, 

κατά την πρώτη του εξερευνητική αποστολή στην Αυστραλία και 

τη Νέα Ζηλανδία. Ανήσυχο και φιλομαθές πνεύμα, ο Cook ήταν 

ο πρώτος που ναυτολόγησε μόνιμα ένα φυσιοδίφη ανάμεσα στο 

πλήρωμά του.  

Μοντέλο παγοθραυστικού ωκεανογραφικού σκάφους. Διακρίνε-

ται το ενισχυμένο πρωραίο μέρος καθώς και ο χαρακτηριστικός 

μεγάλος γερανός της πρύμνης (A-crane), απαραίτητος για την 

απελευθέρωση ή ανάκτηση διαφόρων δειγματοληπτικών ή 

άλλων οργάνων  

των ωκεανών, η χρήση των ωκεανογραφικών   

πλοίων δεν παύει να είναι απαραίτητη και εν   

πολλοίς αναντικατάστατη. Οι δορυφορικές μετρή-

σεις επιτρέπουν μεν την ταυτόχρονη κάλυψη τερά-

στιων εκτάσεων και τη μελέτη φαινομένων και 

χαρακτηριστικών μεγάλης κλίμακας, αλλά περιορί-

ζονται σε ένα μικρό αριθμό παραμέτρων (χρώμα, 

θερμοκρασία, κλίση και τραχύτητα της θαλάσσιας 

επιφάνειας) και δεν μπορούν να διεισδύσουν   

πέρα από το επιφανειακό στρώμα νερού.  

 

Επιπλέον, η βαθμονόμηση και αξιολόγηση των 

δορυφορικών αισθητήρων απαιτεί συνεχείς      

συγκρίσεις με δεδομένα από μετρήσεις στο πεδίο.    

Η δορυφορική τεχνολογία είναι επομένως ένα  

(Συνεχίζεται στη σελ. 6) 
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σημαντικό εργαλείο στα χέρια των σύγχρονων  

ωκεανογράφων, που μπορεί ασφαλώς να συμπλη-

ρώσει με μια σφαιρικότερη εικόνα αλλά όχι να 

υποκαταστήσει τις μελέτες πεδίου με ωκεανογρα-

φικά  πλοία. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι για την 

κατασκευή, εξέλιξη, συντήρηση και λειτουργία των  

τελευταίων εξακολουθεί να επενδύεται ένα πολύ 

μεγάλο μέρος των πόρων που διατίθενται για   

θαλάσσια έρευνα.   

     

Σε επόμενα σχετικά άρθρα σε προσεχή τεύχη του 

“Περισκοπίου”, θα αποτίσουμε ένα μικρό φόρο 

τιμής στο θρυλικό HMS Challenger, το πρώτο    

ποντοπόρο ωκεανογραφικό πλοίο στην ιστορία. Το 

ταξίδι του Challenger ανά τον κόσμο, διάρκειας  

3,5 χρόνων, εγκαινίασε ουσιαστικά και μεθοδολο-

γικά τη σύγχρονη επιστήμη της ωκεανογραφίας 

και κατέχει μέχρι σήμερα το ρεκόρ της μεγαλύτε-

ρης σε διάρκεια ωκεανογραφικής αποστολής. Στον 

αντίποδα θα παρουσιάσουμε ενδεικτικά ορισμένα 

πλοία που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή από 

τα μεγαλύτερα ωκεανογραφικά ινστιτούτα του 

κόσμου.  

Πηγές: 

 

1. Οι βασικές κατηγορίες ερευνητικών σκαφών και πλήθος συνδέ-

σμων για περαιτέρω πληροφορίες 

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

 

2. Ο ιστότοπος του Ωκεανογραφικού Ιδρύματος Woods Hole. Στο 

πεδίο Ships and Technology θα βρείτε πλούσιες πληροφορίες 

για τα ωκεανογραφικά σκάφη, τα όργανα δειγματοληψίας και 

μετρήσεων και άλλους τύπους εξοπλισμού, καθώς και για το 

σχεδιασμό μιας ωκεανογραφικής αποστολής. 

     http://www.whoi.edu/ 

Αίθουσα ελέγχου 

Εργαστήριο “εν πλω” 

Αίθουσα ελέγχου 

Εργαστήριο “εν πλω” Επανδρωμένο βαθυσκάφος 
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Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) τους 

τελευταίους αιώνες έχουν αυξηθεί σε τεράστιο 

βαθμό ως αποτέλεσμα της έντονης και αλόγιστης 

καύσης ορυκτών καυσίμων. Πράγματι, όπως     

φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, η συγκέ-

ντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα αυξάνεται    

συνεχώς από το 18
ο
 αιώνα έως τις μέρες μας ενώ 

για δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν παρέμενε σχεδόν 

σταθερή. Αυτή η αύξηση οφείλεται στην έντονη 

βιομηχανική ανάπτυξη που ξεκίνησε εκείνη την 

εποχή, γνωστή σε όλους μας ως “βιομηχανική   

επανάσταση”. Η καύση του πετρελαίου και των 

παραγώγων του από τότε ως σήμερα έχει ως    

αποτέλεσμα η συγκέντρωση του CO2 να αυξηθεί 

κατά 35% (από 280 ppm* που ήταν η συγκέντρω-

ση,  έχει φτάσει σήμερα κοντά στα 380 ppm) και το 

ποσοστό αυτό συνεχώς αυξάνεται. 

Η αύξηση της συγκέντρωσης του CO2, εκτός των 

γνωστών αρνητικών επιπτώσεων που έχει στο  

κλίμα λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας της 

ατμόσφαιρας που προκαλεί, συντελεί και στην 

οξίνιση των ωκεανών. Πώς γίνεται όμως αυτό; 

 

Οι θάλασσες και οι ωκεανοί έχουν την ικανότητα 

να απορροφούν μεγάλες ποσότητες CO2 από την 

ατμόσφαιρα. Η διάλυση του CO2 στο νερό, όπως 

φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, παράγει      

ανθρακικό οξύ. Λόγω της μεγάλης αύξησης της 

“ποσότητας” του CO2 στην ατμόσφαιρα, που εμείς 

οι άνθρωποι έχουμε προκαλέσει, η διάλυση του 

CO2 έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα να αυξηθεί και το 

παραγόμενο ανθρακικό οξύ. Αυτό οδηγεί στην 

οξίνιση των ωκεανών.  

 

Υπολογίζεται ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί έχουν 

απορροφήσει το 25-50% του CO2 που έχει παράξει 

ο άνθρωπος από τη βιομηχανική επανάσταση έως 

σήμερα. Αυτό είναι θετικό καθώς μειώνονται οι 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη ζωή μας,  

ταυτόχρονα όμως έχει οδηγήσει σε αύξηση της 

οξύτητας των ωκεανών. 

 

Ένας δείκτης για να μπορέσουμε να μετρήσουμε 

και να εκτιμήσουμε την οξύτητα στις θάλασσες και 

τους ωκεανούς, αλλά και σε κάθε υγρό, είναι το 

pH. To pΗ γενικά παίρνει τιμές από 0 έως 14. Υγρά 

με pH από 0 έως 7 τα χαρακτηρίζουμε όξινα ενώ 

από 7 έως 14 τα χαρακτηρίζουμε αλκαλικά ή    

βασικά. Όπως δείχνει και ο παρακάτω πίνακας, 

ενώ για εκατομμύρια χρόνια το pH των ωκεανών 

παρέμενε σταθερό, η αύξηση της ποσότητας του 

ανθρακικού οξέος έχει οδηγήσει στις μέρες μας σε 

μείωση κατά 0,1 μονάδα δηλαδή αύξηση της    

οξύτητας κατά σχεδόν 30%! Στο μέλλον οι επιστή-

Η απότομη αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 τους τελευταίους 

2 αιώνες ως αποτέλεσμα της καύσης ορυκτών καυσίμων 

Οξίνιση των ωκεανών: Ένα πρόβληµα µε πολύ σηµαντικές 

συνέπειες στη θαλάσσια βιοποικιλότητα. 

(Συνεχίζεται στη σελ. 8) 

 

Χρόνος 

 

pH 

 

 

Αλλαγή 

του pH 

 

 

Αύξηση της    

οξύτητας 

 

 

Προβιομηχανι-

κή εποχή 

(αρχές 18
ου

 αι.) 

 
8,179 

 
0 

 
0% 

 

Κοντινό       

παρελθόν

(δεκαετία '90) 

 
8,104 

 
-0,075 

 
+18,9% 

Σήμερα 8,069 -0,11 +28,8% 

 

2050 

(διπλασιασμός 

συγκέντρωσης 

CO2) 

 

 

7,949 

 

 

-0,230 

 

 

+69,8% 

2100 7,824 -0,355 +126,5% 

* μονάδα μέτρησης 

της συγκέντρωσης 

μιας ουσίας. Μέρη 

στο εκατομμύριο   

Ανθρακικό οξύ 



 

 

Χαρακτηριστ ικ ό ε ίδος       

κοκκολιθοφόρου (Coccolithus 

pelagicus) όπως φαίνεται στο 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

Διακρίνονται οι ιδιαίτεροι 

ασβεστολιθικοί σχηματισμοί 

σε  σχήμα κουμπιού 

(κοκκόλιθοι). 
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μονες υπολογίζουν ότι η οξύτητα των ωκεανών θα 

αυξηθεί και άλλο, με αποτέλεσμα το 2100 να έχει 

αυξηθεί κατά 127%! 

 

Η αύξηση της οξύτητας των θαλασσών και των 

ωκεανών του πλανήτη μας προκαλεί και θα       

συνεχίσει να προκαλεί στο μέλλον, πολύ σοβαρές 

επιπτώσεις, άμεσα ή έμμεσα, στη θαλάσσια      

βιοποικιλότητα. Η πιο σημαντική επιβάρυνση που 

προκαλεί είναι ότι μειώνει τη διαδικασία ασβεστο-

ποίησης (calcification) πολλών οργανισμών, δηλα-

δή την ικανότητα που έχουν να δεσμεύουν το   

ασβέστιο για την κατασκευή των σκελετών και των 

κελυφών τους.  

 

Όπως φαίνεται και από την παρακάτω εικόνα, κα-

θώς το CO2 της ατμόσφαιρας διαλύεται στο νερό, 

εκτός από το ανθρακικό οξύ, παράγονται και    

διάφορα ιόντα όπως το διττανθρακικό (HCO3
-
) και 

το ιόν του υδρογόνου (Η
+
). Τα ιόντα υδρογόνου 

που παράγονται από την προηγούμενη διαδικασία 

δεσμεύουν τα ανθρακικά ιόντα (CO3
2-

), τα οποία 

βρίσκονται ελεύθερα στο υδάτινο οικοσύστημα, 

εμποδίζοντας έτσι να παραχθεί το ανθρακικό   

ασβέστιο (CaCO3). 

μονοκύτταροι φυτικοί οργανισμοί που ζουν σε 

τεράστιους αριθμούς στα ανώτερα στρώματα των 

ωκεανών. Συνήθως σε μια περιοχή αποτελούν το 

90% του φυτοπλαγκτού. Αντίθετα με άλλα είδη 

φυτοπλαγκτού, το σώμα τους περιβάλλεται από 

μικροσκοπικές επικαλύψεις ασβεστόλιθου, που 

ονομάζονται κοκκόλιθοι και μοιάζουν με κουμπιά. 

Η οξίνιση επηρεάζει τη διαδικασία δημιουργίας 

των κοκκόλιθων θέτοντας σε κίνδυνο την πολύ 

σημαντική αυτή μορφή ζωής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα είδη πλαγκτού που επηρεάζονται έντονα 

είναι τα τρηματοφόρα (ευκαριωτικοί μικροοργανι-

σμοί) και τα πτερόποδα (μικροσκοπικά θαλάσσια 

σαλιγκάρια), τα οποία σχηματίζουν ασβεστολιθικά 

κελύφη. Ειδικά για τα πτερόποδα και συγκεκριμέ-

να το είδος Limacina helicina, η μείωση του μπορεί 

να επηρεάσει έντονα τους πληθυσμούς μεγαλύτε-

ρων ειδών που τρέφονται από αυτό όπως ο      

σολομός, σκουμπρί, ρέγκα, μπακαλιάρος, είδη  

δηλαδή με μεγάλη οικονομική και εμπορική αξία. 

Επίσης, η οξίνιση επενεργεί έντονα και στα κοράλ-

λια, καθώς αυτά χρησιμοποιούν το ανθρακικό   

ασβέστιο για να δημιουργήσουν το σκελετό τους. 

Ο θάνατος των κοραλλιών και η καταστροφή των 

κοραλλιογενών υφάλων προκαλεί τεράστιες     

αλυσιδωτές επιδράσεις σε πάρα πολλά είδη που 

“κατοικούν” σε αυτούς, δηλαδή σχεδόν στο 25% 

των θαλάσσιων ειδών! Δυστυχώς στις μέρες μας 

τα κοράλλια δε βρίσκονται σε καλή κατάσταση, 

καθώς επηρεάζονται έντονα και από την υπερθέρ-

μανση του πλανήτη. Το 35% των κοραλλιών      

παγκοσμίως εκτιμάται ότι είναι έντονα απειλούμε-

να, ενώ το 19% έχει ήδη χαθεί. 

 

Τέλος, ένα έμμεσο πρόβλημα που δημιουργείται 

από την οξίνιση των ωκεανών και τη διατάραξη 

(Συνεχίζεται στη σελ. 9) 

Τα είδη που βασίζονται στη διαδικασία της ασβε-

στοποίησης για τη δημιουργία του σκελετού τους 

ή των κελυφών τους είναι πολυάριθμα και πολύ 

σημαντικά καθώς βρίσκονται είτε στη βάση των 

τροφικών αλυσίδων (φυτοπλαγκτονικοί – ζωοπλα-

γκτονικοί οργανισμοί) είτε αποτελούν βιότοπο για 

άλλα είδη (κοραλλιογενείς ύφαλοι). 

 

Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα φυτοπλα-

γκτονικών οργανισμών που επηρεάζονται από την 

οξίνιση των ωκεανών είναι τα κοκκολιθοφόρα, 

Το πτερόποδο Limacina helicina ένα πολύ σημαντικό είδος για 

την διατήρηση των τροφικών αλυσίδων στις θάλασσες και τους 

ωκεανούς.  

Διαγραμματική απεικόνιση της πτώσης του pH στους ωκεανούς  
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Πηγές: 

 

1. Intergovernmental Panel on Climate Change: Climate Change 2007. 

Synthesis Report 

 

2. Dorothée Herr and Grantly R. Galland. The Ocean and Climate 

Change. Tools and Guidelines for Action. IUCN 2009 

 

3. Wikipedia. Internet encyclopedia project (http://en.wikipedia.org/

wiki/Main_Page) 

 

4. http://www.global-greenhouse-warming.com/index.html 

 

Προτεινόμενο βίντεο 

 

1. Acid Test: The Global Challenge of Ocean Acidification:  

Τα links links links links του µήνα 

♦  Πρόγραμμα Edge of Existence: 

http://www.edgeofexistence.org/index.php 

 

♦ Ωκεανογραφικές αποστολές online! 

http://www.whoi.edu/page.do?pid=10495 
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των τροφικών αλυσίδων είναι ότι είδη τα οποία δε 

συνδέονται στενά με την αλυσίδα επωφελούνται 

της σύγχυσης και αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι  μέδου-

σες. 

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

