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Αµµοθίνες και αλµυρά έλη 

Οι ακτές μας παρουσιάζουν εξαιρετική 

ποικιλία περιλαμβάνοντας ευρύ φάσμα 

βιοτόπων, όπως εκβολές, αλμυρά έλη, 

παραλίες,  αμμοθίνες, παράκτιους 

βιότοπους, νησιά, απότομες και βραχώδεις 

ακτές καθώς και τη θαλάσσια ζώνη. Οι 

βιότοποι αυτοί συντηρούν μεγάλη ποικιλία 

ειδών φυτών και ζώων και πολλοί 

αποτελούν περιοχές εξαιρετικού φυσικού 

κάλλους. Η ποιότητα του παράκτιου 

περιβάλλοντος είναι επίσης σημαντική 

δημιουργώντας ευκαιρίες αναψυχής και 

τουρισμού. 

 

Οι αμμοθίνες, τα αλμυρά έλη και οι 

αμμώδεις παραλίες επιτελούν ένα ευρύ 

φάσμα σημαντικών λειτουργιών, είναι 

ανεκτίμητης αξίας για την προστασία της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας, αλλά και 

αποτελούν φυσικό φίλτρο και φυσικό 

αντιπλημμυρικό φράγμα για το αλμυρό 

νερό. Ειδικότερα δε, οι αμμοθίνες και τα 

αλμυρά έλη απορροφούν την ενέργεια των 

κυμάτων, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο 

τη διάβρωση της παράκτιας ζώνης. 

 

Ας γνωρίσουμε τώρα καλύτερα τις 

αμμοθίνες και τα αλμυρά έλη. 

 

Παράκτιες Αμμώδεις Θίνες (Αμμοθίνες) 

 

Οι αμμοθίνες ή θίνες είναι αιολικές 

αποθέσεις άμμου που μοιάζουν με ράχες ή 

μικρούς λόφους. Οι ράχες των αμμοθινών 

μπορούν να κυμαίνονται από 1 ή 2 μ. έως 

20 ή 30 μ. Οι αμμοθίνες απαντώνται σε 

τριών ειδών τοπία: 

 

- κοιλάδες ποταμών 

- παραθαλάσσιες ακτές και όχθες λιμνών 

- ερήμους 

 

Στις κοιλάδες των ποταμών συναντούμε τις 

αμμοθίνες στα σημεία όπου εναποτίθεται η 

μεταφερόμενη από τα ποτάμια άμμος. 

Κατά τη διάρκεια πλημμυρικών γεγονότων 

οι κοίτες των ποταμών υπερχειλίζουν 

εναποθέτοντας ποσότητες άμμου στις 

παρακείμενες περιοχές. Όταν οι αποθέσεις 

αυτές ξηραθούν, παρασύρονται από τον 

άνεμο σχηματίζοντας αμμοθίνες. 

 

Οι παράκτιες αμμοθίνες δημιουργούνται σε 

παραθαλάσσιες περιοχές πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας, σε αμμώδεις 

ακτές και είναι αρκετά συνηθισμένες στις 

εύκρατες κλιματικές ζώνες, αλλά λιγότερο 

κοινές στις τροπικές και υποτροπικές ζώνες. 

Οι παράκτιες αμμοθίνες, όπως και αυτές 

στα ποτάμια, σχηματίζονται υπό την 

επίδραση των ανέμων σε αλληλεπίδραση 

με τη βλάστηση της περιοχής. 
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(Συνεχίζεται στη σελ. 2) 

Ένα μοσχάρι διασχίζει τις αμμοθίνες 

στον ποταμό Qinnguata Kuussua, Γροιλανδία 

Παράκτιες αμμοθίνες 

στις Παχιές Αμμουδιές Λήμνου 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

2 

www.helmepacadets.gr info@helmepacadets.gr 

Οι αμμοθίνες στα ξηρά κλίματα (έρημοι) συνήθως 

προέρχονται από την διάβρωση ψαμμιτικών και 

άλλων πετρωμάτων, όπου η άμμος παρασύρεται 

από τη δράση των ανέμων, σχηματίζοντας 

κινούμενες θίνες. Οι θίνες αυτές, καθότι δεν 

υπάρχει βλάστηση ώστε να τις συγκρατεί, είναι 

αρκετά διαφορετικές στη μορφολογία τους από τις 

παράκτιες και τις παραποτάμιες. Η μόνη περίπτωση 

που οι παράκτιες θίνες μορφολογικά μοιάζουν 

αρκετά με τις θίνες των ερήμων, είναι σε περιοχές 

όπου το κλίμα είναι ξηρό οπότε η παράκτια ζώνη 

στερείται βλάστησης. 

Οι θίνες, εξαιτίας της αμμώδους σύστασής τους, 

αποτελούν ασταθή,  αλλά δυ ναμική 

γεωμορφολογική ενότητα της παράκτιας συνήθως 

ζώνης. Η γένεση και η διατήρησή τους εξαρτάται 

από τους επικρατούντες ισχυρούς ανέμους της 

περιοχής, τη δράση του κυματισμού στην παράκτια 

ζώνη και την προσφορά-διαλογή των υλικών της 

διάβρωσης που γειτονικοί χείμαρροι και ποτάμια 

φέρνουν στον παράκτιο χώρο.  

 

Οι αμμοθίνες είναι ευαίσθητα οικοσυστήματα που 

φιλοξενούν ανθεκτικά φυτά και ζώα με υψηλή 

προσαρμογή στις δυσμενείς συνθήκες. Η οικολογική 

τους σημασία είναι μεγάλη και αποδίδεται στην 

αμμοθινική βλάστηση, που έχει πρωτεύοντα δομικό 

ρόλο στη δημιουργία και διατήρησή τους, καθώς η 

βλάστηση: 

 

- Συγκρατεί την άμμο. 

- Σταθεροποιεί την ακτογραμμή και το έδαφος 

από τη διαβρωτική δράση της θάλασσας και του 

ανέμου. 

- Λειτουργεί προστατευτικά ως φυσικό φράγμα 

(θαλασσινό νερό, ένταση ανέμων) για την 

ενδοχώρα. 

 

Η σημερινή υποβάθμιση πολλών αμμοθινικών 

συστημάτων αποδίδεται σε φυσικά αίτια (πλάτος 

παραλίας, ένταση ανέμου και κυμάτων κ.ά), αλλά 

και σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

(ποδοπατήματα σε μόνιμα μονοπάτια, συχνή 

διέλευση τροχοφόρων, τουριστική αξιοποίηση, 

εκχερσώσεις). Επίσης, τα φυτά που συνθέτουν τα 

αμμοθινικά συστήματα αποτελούνται από είδη τα 

οποία περιορίζονται μόνο σ’ αυτόν το οικότοπο και 

επομένως εξαιτίας της γενικότερης υποβάθμισης 

των αμμοθινών οι πληθυσμοί των εκεί φυτών έχουν 

μειωθεί και κινδυνεύουν με εξαφάνιση (π.χ. 

αμμόφιλη, σιλένη, κρίνος της παραλίας). 

 

Αλμυρά Έλη 

 

Τα αλμυρά έλη, γνωστά και ως παλιρροϊκά έλη είναι 

μέρος ενός παράκτιου οικοσυστήματος στην 

ανώτερη παραλιακή, παλιρροϊκή ζώνη μεταξύ ξηράς 

και αλμυρού θαλασσινού νερού ή υφάλμυρου 

νερού που συχνά πλημμυρίζει από τις παλίρροιες. 

Καταλαμβάνονται από αλοφυτική (ανθεκτική στο 

αλάτι) βλάστηση, όπως βότανα, αγρωστώδη χόρτα 

και χαμηλούς θάμνους. Αυτά τα φυτά είναι 

απαραίτητα για τη σταθερότητα των αλμυρών ελών 

ώστε να συγκρατούν τα ιζήματα. Επίσης παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ισορροπία της τροφικής 

αλυσίδας και τον εμπλουτισμό με θρεπτικά 

συστατικά στα παράκτια ύδατα. 

Αλμυρά έλη υπάρχουν κατά μήκος των παράκτιων 

εύκρατων περιοχών και των ακτών σε μεγάλα 

γεωγραφικά πλάτη, ενώ στις τροπικές περιοχές 

δίνουν τη θέση τους στα έλη με μαγκρόβια 

βλάστηση (κυρίως χαμηλά δένδρα και  θάμνους, σε 

πεδινές περιοχές κοντά σε εκβολές ποταμών). 

Τοπικά η εμφάνιση και η ανάπτυξη τους 

περιορίζεται σε περιβάλλοντα χαμηλής κυματικής 

ενέργειας που ευνοούν τη συσσώρευση και 

απόθεση λεπτόκοκκου (πηλώδους) ιζήματος. 

Αμμοθίνες στην έρημο Σαχάρα  

(Συνεχίζεται στη σελ. 3) 

Αλμυρό έλος στο δέλτα του Αλιάκμονα ποταμού 

Έλος με μαγκρόβια βλάστηση 

στις όχθες του Newfound Harbor, Florida, USA 

http://www.helmepacadets.gr/
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Στα παρακάτω σχήματα φαίνεται η παγκόσμια 

κατανομή των αλμυρών ελών και των ελών με 

μαγκρόβια βλάστηση. Τα έλη με μαγκρόβια 

βλάστηση περιορίζονται στα μικρά και μεσαία 

γεωγραφικά πλάτη διότι τα φυτά αυτά δεν μπορούν 

να επιβιώσουν σε ψυχρές κλιματικές συνθήκες. 

Όπως φαίνεται στην Ελλάδα υπάρχει ένας μεγάλος 

αριθμός βιοτόπων που καλύπτονται από αλμυρά 

έλη (πχ Κρήτη, ακτές Μακεδονίας, Δέλτα Έβρου). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο το 25 με 30% των βιοτόπων 

έχει χαθεί από το 1940, ενώ παράλληλα ο ρυθμός 

απώλειας συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια. Αίτια των απωλειών αυτών είναι 

τα έργα αναμόρφωσης των παράκτιων περιοχών, 

όπως οι αποξηράνσεις αλλά και οι βιομηχανικές 

χρήσεις τους, όπως για παράδειγμα η παραγωγή 

αλατιού με τη χρησιμοποίηση μικρών λιμνών για 

την εξάτμιση του θαλασσινού νερού. 

 

Παράγοντες διαμόρφωσης των αλμυρών ελών 

 

Προσφορά Ιζήματος: Τα αλμυρά έλη αποτελούν 

φυσικούς χώρους αποθήκευσης για το λεπτόκοκκο 

ίζημα και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανταλλαγή 

ιζήματος μεταξύ του γλυκού νερού των ποταμών και 

του θαλάσσιου νερού. Καθοριστικό ρόλο για την 

προσφορά του ιζήματος παίζει ο διαθέσιμος χώρος 

που υπάρχει για την ανάπτυξη των αλμυρών ελών, 

καθώς επίσης και η διαμόρφωση και η έκταση των 

θαλάσσιων περιθωρίων στα οποία αναπτύσσονται. 

 

Παλίρροια και μεταβολές στάθμης της θάλασσας: 

Τα αλμυρά έλη μπορούν να διακριθούν από τους 

χερσαίους οικότοπους που σχηματίζονται από την 

καθημερινή παλιρροιακή ροή η οποία πλημμυρίζει 

την περιοχή. Η παλίρροια είναι μια πολύ σημαντική 

διεργασία στην απόθεση των ιζημάτων και των 

θρεπτικών συστατικών, καθώς επίσης και στην 

προμήθεια των φυτών με νερό. Στις ανώτερες ζώνες 

των αλμυρών ελών υπάρχει πολύ μικρότερη εισροή 

της παλίρροιας με αποτέλεσμα χαμηλότερα 

επίπεδα αλατότητας, ενώ στις κατώτερες ζώνες η 

αλατότητα είναι σχετικά σταθερή λόγω της 

καθημερινής παλιρροιακής ροής. Δείτε εδώ: 

 

Κυματισμός: Ο κυματισμός επηρεάζει τοπικά την 

οριζόντια έκταση που καταλαμβάνει ένα έλος. Η 

δύναμη του κυματισμού καθορίζει τη δυνατότητα 

εγκατάστασης, ανάπτυξης και διατήρησης της 

βλάστησης, καθώς και τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά της ζώνης μετάβασης από το 

παλιρροιακό πεδίο προς το αλμυρό έλος. 

ΠΗΓΕΣ 

• http://www.clab.edc.uoc.gr/arca/gr/coastright.htm 

• http://www.junicoast.gr/documents/0000/0050/LIFE_07_NAT_GR_000296_Deliverable_A.1.1.pdf 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Salt_marsh 

• http://www.eea.europa.eu//publications/europes-environment-aoa 

 

Εικόνες 

• http://www.mccullagh.org/theme/sahara-desert-sand-dunes.html 

• http://polarfield.com/blog/guest-post-hydrologic-cycle-west-greenland/ 

• http://greekvoyager.com/lemnosgr/lemnos-katalakos.html 

• http://imathiabirds.blogspot.gr/2007/10/13-october-2007-delta-axioy-aliakmona.html 

• http://sites.duke.edu/bluecarbonmastersproject/overview-of-blue-carbon/blue-carbon-sinks/ 

● ● ● ●  Αλμυρά έλη 

●●●●        Έλη με μαγκρόβια βλάστηση 

http://www.helmepacadets.gr/
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Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε το 

πρόγραμμα “Συνέργεια”, ένα συναρπαστικό, 

πρωτότυπο πείραμα που έφερε κοντά 

ταλαντούχους καλλιτέχνες και θαλάσσιους 

επιστήμονες, επιτρέποντας στους πρώτους να 

έρθουν σε επαφή με τη δουλειά των δεύτερων, να 

συνομιλήσουν δημιουργικά μαζί της και να 

καταρρίψουν μύθους και στερεότυπα σχετικά με 

την υποτιθέμενη ασυμβατότητα μεταξύ 

επιστημονικής μεθόδου και καλλιτεχνικής 

έκφρασης. 

 

Στο δεύτερο μέρος αυτού του σύντομου 

αφιερώματος θα συνεχίσουμε και θα 

ολοκληρώσουμε τη ξενάγησή μας στους 

δημιουργικούς καρπούς του “Sunergy project”, που 

εκτέθηκαν στο Μουσείο Επιστημών της Βοστώνης 

από τα μέσα Φεβρουαρίου μέχρι τις αρχές Ιουνίου 

του περασμένου έτους.  

 

 

Συναθροίζοντας την ελπίδα (cumulative hope) 

 

Μια καλλιτέχνις πολυμέσων (multimedia artist) δεν 

καταφεύγει αυτή τη φορά στη σύγχρονη τεχνολογία 

αλλά χρησιμοποιεί ένα πολύ απλό μέσο για να 

μετουσιώσει σε ζωντανή εικόνα το μεγάλο 

πρόβλημα της οξίνισης των ωκεανών λόγω των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αντικείμενο της 

ερευνητικής εργασίας μιας νεαρής χημικός 

ωκεανογράφου.  

  

Η ιδέα είναι εντυπωσιακή στην απλότητά της: 

κελύφη αυγών βουτιούνται σε ξύδι και, διαλυόμενα 

στο οξύ, μετατρέπονται σταδιακά σε ιδιότυπα 

γλυπτά, εικονοποιώντας το “δράμα” χιλιάδων ειδών 

θαλάσσιων οργανισμών που φέρουν ένα όμοιας 

σύστασης περίβλημα ανθρακικού ασβεστίου και 

παλεύουν να επιβιώσουν σε έναν όλο και πιο όξινο 

ωκεανό…   

 

Ο τίτλος του έργου παραπέμπει σε μια σημαντική 

αλήθεια: από τη συνάθροιση πολλών μικρών, 

ατομικών ή και συλλογικών πρωτοβουλιών μπορεί 

να γεννηθεί η πραγματική ελπίδα για την 

αντιμετώπιση του σύνθετου προβλήματος της 

κλιματικής αλλαγής, όπως άλλωστε και κάθε άλλου 

μεγάλου περιβαλλοντικού προβλήματος… 

https://www.youtube.com/watch?v=zeaQdctP0YQ#t=61 

 

 

Υδάτινες υφάνσεις (weaving water) 

 

Μια δημιουργός κοσμημάτων και γλυπτών 

προσεγγίσει τη …Θεωρία του Χάους, την οποία 

εφαρμόζει ένας φυσικός ωκεανογράφος για να 

μελετήσει τη θαλάσσια κυκλοφορία και ιδιαίτερα το 

σχηματισμό υδάτινων δινών και στροβίλων (eddies) 

κατά την πορεία των θαλάσσιων ρευμάτων. Τα 

μέσα: πολύχρωμα νήματα από μπετονιές βαμμένα 

στο χέρι και υφασμένα σε αργαλειό για τη 

δημιουργία ενός γλυπτού – ζωντανής απεικόνισης 

της θαυμαστής γεωμετρίας και “περιδινούμενης 

ομορφιάς” του ρέοντος θαλασσινού νερού! 

https://www.youtube.com/watch?v=6pERzGEagdY#t=22 

 

 

Απόμακροι κόσμοι, κοντινές ανησυχίες 

(distant worlds, immediate concerns) 

 

Επιστήμονες που μελετούν τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στα κοράλλια συνέλεξαν τις 

φωτογραφίες και ένας καλλιτέχνης με έφεση στην 

αποτύπωση τοπίων ανέλαβε το κολάζ. Το 

αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα λόγια τους: μια 

“σχεδόν Σαιξπηρική” ιστορία για τη ζωή, το θάνατο 

και την αναγέννηση με ήρωες τα πλάσματα των 

Όταν η Τέχνη συναντά την Επιστήµη: 

Το πρόγραµµα “Συνέργεια” (µέρος Β) 

(Συνεχίζεται στη σελ. 5) 

http://www.helmepacadets.gr/
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κοραλλιογενών υφάλων, υπό την απειλή του 

αφανισμού λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

https://www.youtube.com/watch?v=pAym8h-gAgY#t=36 

 

 

Φως και ζωή (light and life) 

 

Ένας καλλιτέχνης ψηφιακών μέσων και ένας 

ωκεανογράφος αποθανατίζουν στιγμιότυπα φωτός, 

καθώς αυτό διεισδύει μέσα από τις απαλά 

κινούμενες στο ρυθμό των ρευμάτων “πράσινες 

λεπίδες”, σε ένα υποθαλάσσιο λιβάδι γρασιδίων. Η 

μαγεία των φυσικών στοιχείων και της ζωής με 

φόντο έναν απειλούμενο, υψηλής οικολογικής αξίας 

θαλάσσιο βιότοπο… 

https://www.youtube.com/watch?v=PIK7fgfw1FQ#t=62 

 

 

Αντί επιλόγου…  

  

Το πρόγραμμα Συνέργεια, όπως και άλλες 

αντίστοιχες πρωτοβουλίες, αποδεικνύει ότι 

επιστήμη και τέχνη αποτελούν δύο 

συμπληρωματικούς, όχι παράλληλους κόσμους, 

μέσω των οποίων εκφράζονται τα ίδια ουσιαστικά 

χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας: η 

περιέργεια, η φαντασία, η δημιουργικότητα, η 

ανάγκη κατανόησης, ερμηνείας και αναπαράστασης 

του κόσμου που μας περιβάλλει.  

 

Διαβάζοντας τις σκέψεις μερικών από τις 

μεγαλύτερες προσωπικότητες των δύο χώρων περί 

του τί σημαίνει τελικά επιστήμη και τί τέχνη, αυτή η 

αίσθηση των κοινών καταβολών και των 

διασταυρούμενων πορειών δυναμώνει και 

αποκρυσταλλώνεται: 

 

http://www.brainpickings.org/index.php/2012/06/22/what-is-art/  

 

http://www.brainpickings.org/index.php/2012/04/06/what-is-science/ 

 

Διαλέγουμε λοιπόν για το κλείσιμο τα λόγια του 

μεγάλου φυσικού και μαθηματικού Max Born που 

περιγράφουν αυτόν ακριβώς το θεμελιώδη δεσμό 

επιστήμης και τέχνης: 

 

“Η επιστήμη δεν είναι παιδί της λογικής με την 

κλασική έννοια. Η επιστήμη έχει ανάγκη το 

ελεύθερο παιχνίδισμα του μυαλού στον ίδιο βαθμό 

με κάθε άλλη μορφή δημιουργικής τέχνης.”   

Το σημείο  όπου 
ΠΗΓΕΣ 

• http://www.whoi.edu/oceanus/viewArticle.do?id=161809  

• http://www.whoi.edu/oceanus/feature/the-synergy-project-part-ii 

• http://www.brainpickings.org/index.php/2012/02/23/systematic-wonder/ 

http://www.helmepacadets.gr/


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

6 

www.helmepacadets.gr info@helmepacadets.gr 

Όλοι οι οργανισμοί επάνω στη Γη συνδέονται 

μεταξύ τους με ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν 

από την αρχή της δημιουργίας τους και μεταξύ τους 

έχουν αναπτυχθεί ισορροπίες, που εμείς οι 

άνθρωποι, ως μια σύγχρονη κοινωνία, δεν 

μπορούμε να παραβλέπουμε ή ακόμα περισσότερο 

να καταστρέφουμε στο όνομα της «ανάπτυξης». 

Σήμερα ειδικότερα, με την κλιματική αλλαγή λόγω 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο προσκήνιο 

και τη συνεχή ανάπτυξη των κοινωνιών μας, ο 

κίνδυνος αποδόμησης αυτών των δεσμών και της 

εξάλειψης των ειδών είναι περισσότερο από ποτέ 

μια θλιβερή και καταστροφική πραγματικότητα. 

Όμως, η ευαισθησία και η λογική του ανθρώπινου 

είδους είναι κάτι που δεν μπορεί να εξαφανιστεί 

τόσο εύκολα. 

  

Έτσι, εδώ και μισό αιώνα φυτικοί και έμβιοι 

οργανισμοί, που ζούνε μαζί μας πάνω στον πλανήτη 

Γη, βαπτίζονται στο κόκκινο χρώμα του κινδύνου και 

της απειλής, με την ελπίδα ότι αυτό θα αποτελέσει 

την τελευταία ελπίδα σωτηρίας τους. Τον άτυχο 

αυτό ρόλο του νονού, αλλά συνάμα πολύ 

σημαντικό, έχει αναλάβει η Διεθνής Ένωση για την 

Προστασία της Φύσης (IUCN - http://iucn.org/), η 

οποία πριν από 50 χρόνια δημιούργησε τον πρώτο 

κατάλογο με απειλούμενα φυτά, σε μια 

προσπάθεια να κατασκευάσει ένα ολοκληρωμένο 

εργαλείο για την προστασία της βιοποικιλότητας σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

 

Με αυτή τη λογική γεννήθηκε 

το Κόκκινο Βιβλίο των 

Απειλούμενων Ειδών της IUCN 

(IUCN Red List of Threatened 

Species ή UICN Red List), το 

οποίο είναι το πλέον 

περιεκτικό ευρετήριο για την 

παγκόσμια κατάσταση προστασίας φυτών και ζώων.  

 

Το Κόκκινο Βιβλίο (www.iucnredlist.org) είναι η πιο 

ολοκληρωμένη πηγή πληροφοριών στον κόσμο για 

την παγκόσμια κατάσταση προστασίας ζώων και 

φυτών και τη σύνδεσή τους με τους βιοτόπους. 

Καταρτίζεται με βάση ακριβή κριτήρια, τα οποία 

αποτιμούν τον κίνδυνο εξαφάνισης χιλιάδων ειδών 

και υποειδών. Αυτά τα κριτήρια είναι σχετικά με 

όλα τα είδη και τις περιοχές του κόσμου. Πολύ 

περισσότερο από μια λίστα με τα είδη και την 

κατάσταση διατήρησής τους, το Κόκκινο Βιβλίο 

είναι ένα ισχυρό εργαλείο που παρέχει 

πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με την 

κατάσταση, τις τάσεις και τις απειλές των ειδών, 

προκειμένου να ενημερώσει και να αποτελέσει ένα 

καταλύτη ανάληψης δράσεων και υιοθέτησης 

πολιτικών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.  

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

θεωρηθεί ένα είδος απειλούμενο και στη συνέχεια 

να ενταχθεί σε μια από τις κατηγορίες κινδύνου 

είναι τα παρακάτω:  

 

• Μείωση πληθυσμού (στο παρελθόν, στο 

παρόν ή και αναμενόμενη στο μέλλον). 

• Περιοχή γεωγραφικής εξάπλωσης, 

κατακερματισμός, συρρίκνωση ή έντονες 

αυξομειώσεις. 

• Μικρό μέγεθος πληθυσμού, κατακερματισμός, 

συρρίκνωση ή έντονες αυξομειώσεις. 

• Πολύ μικρός πληθυσμός ή πολύ περιορισμένη 

εξάπλωση. 

• Ποσοτική ανάλυση του κινδύνου εξαφάνισης 

(π.χ. Population Viability Analysis). 

 

Κάθε είδος που εμφανίζεται στο Κόκκινο Βιβλίο, 

εμπίπτει σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. 

Συνολικά υπάρχουν 10 κατηγορίες από τις οποίες οι 

7 αφορούν την κατάσταση διατήρησης, οι 2 

αφορούν είδη για τα οποία δεν υπάρχουν αρκετά 

στοιχεία ώστε να αξιολογηθούν και η τελευταία 

αφορά εξαφανισμένα είδη σε τοπικό/εθνικό 

επίπεδο:  

 

� ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ - EXTINCT (ΕΧ): Είδη 

αδιαμφισβήτητα εξαφανισμένα (έχει πεθάνει 

και το τελευταίο άτομο). 

 

� ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-

EXTINCT IN THE WILD (EW): Είδη που είναι 

γνωστό ότι υπάρχουν μόνο σε καλλιέργειες, σε 

αιχμαλωσία ή απελευθερωμένα μακριά από 

την αρχική τους περιοχή εξάπλωσης. 

 

� ΤΟΠΙΚΑ ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ - REGIONALLY EXTINCT 

(RE): Κατηγορία που χρησιμοποιείται στις 

περιφερειακές ή εθνικές αξιολογήσεις και 

αφορά είδη που έχουν εξαφανιστεί. 

 

� ΚΡΙΣΙΜΩΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ - CRITICALLY 

ENDANGERED (CR): Είδη που αντιμετωπίζουν 

εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης από το 

φυσικό τους χώρο στο άμεσο μέλλον. 

 

� ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ - ENDANGERED (ΕΝ): Τα είδη 

αυτά δεν είναι Κρισίμως Κινδυνεύοντα, 

αντιμετωπίζουν όμως πολύ υψηλό κίνδυνο 

εξαφάνισης στο φυσικό τους περιβάλλον στο 

άμεσο μέλλον. 

 

� ΤΡΩΤΑ - VULNERABLE (VU): Είδη που δεν 

εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες αλλά 

(Συνεχίζεται στη σελ. 7) 

 

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Ειδών της IUCN 

http://www.helmepacadets.gr/
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αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης 

στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. 

 

� ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ - NEAR THREATENED 

(NT): Είδη που έχει εκτιμηθεί ότι δεν ανήκουν 

σε μια από τις τρεις προηγούμενες κατηγορίες 

κινδύνου, είναι ωστόσο κοντά στο να πληρούν 

τα σχετικά κριτήρια και άρα είναι πιθανό να 

ενταχθούν σε αυτές στο άμεσο μέλλον. 

 

� ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - LEAST 

CONCERN (LC): Είδη που έχει εκτιμηθεί ότι δεν 

ανήκουν στις κατηγορίες Κρισίμως 

Κινδυνεύοντα, Κινδυνεύοντα, Τρωτά ή Σχεδόν 

Απειλούμενα. Συνήθως είναι σχετικά κοινά ή 

ευρέως διαδεδομένα είδη. 

 

� ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΓΝΩΣΤΑ - DATA DEFICIENT (DD): 

Είδη για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή 

δεδομένα ώστε να αξιολογηθεί η κατάστασή 

τους με βάση την εξάπλωσή τους ή και την 

κατάσταση των πληθυσμών τους. Μπορεί 

δηλαδή ένα τάξον να έχει μελετηθεί και η 

βιολογία του να είναι γνωστή αλλά να 

απουσιάζουν τα κατάλληλα δεδομένα για την 

εξάπλωση ή και την αφθονία του. Εφόσον 

αυτά βρεθούν, τα Ανεπαρκώς Γνωστά είδη 

μπορεί να αποδειχθεί ότι στην 

πραγματικότητα πρέπει να ενταχθούν σε μια 

κατηγορία κινδύνου. 

 

� ΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ - NOT EVALUATED (ΝΕ): 

Είδη που δεν έχουν ακόμη εκτιμηθεί ως προς 

τα προηγούμενα κριτήρια. 

 

Οι κατηγορίες Κρισίμως Κινδυνεύοντα, 

Κινδυνεύοντα και Τρωτά θεωρούνται και 

αναφέρονται ως Κατηγορίες Κινδύνου. 

 

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών 

καταρτίζεται και παράγεται από το Πρόγραμμα 

Ειδών της IUCN και βασίζεται σε συνεισφορές από 

ένα δίκτυο χιλιάδων επιστημονικών 

εμπειρογνωμόνων σε όλο τον κόσμο. Σ’ αυτούς 

περιλαμβάνονται τα μέλη της IUCN Species Survival 

Commission Specialist Groups, Συνεργάτες του 

Κόκκινου Βιβλίου, και πολλοί άλλοι, καθώς και 

εμπειρογνώμονες από πανεπιστήμια, μουσεία, 

ερευνητικά ιδρύματα και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις. Στις περιπτώσεις όπου η Species 

Survival Commission και οι συνεργαζόμενοι φορείς 

δεν καλύπτουν μια συγκεκριμένη ταξονομική ομάδα 

ή γεωγραφική περιοχή, το προσωπικό της Κόκκινης 

Λίστας σε συνεργασία με άλλα μέλη του 

προσωπικού της IUCN και εταίρων, θα υποδείξουν 

άλλους φορείς ή δίκτυα. Ο ρόλος των Εκτιμητών και 

των Αρχών του Κόκκινου Βιβλίου είναι να 

εξασφαλιστεί ότι όλα τα είδη που υπάγονται στη 

δικαιοδοσία τους αξιολογούνται σωστά 

τουλάχιστον μία φορά κάθε δέκα χρόνια και αν 

είναι δυνατόν, ανά πενταετία. Γι’ αυτό το λόγο όπου 

υπάρχει η σήμανση «χρειάζεται ενημέρωση», θα 

πρέπει να δεδομένα του είδους να 

χρησιμοποιούνται με προσοχή. 

 

Η υψηλή ποιότητα, τα πρότυπα και η επιστημονική 

ακεραιότητα του Κόκκινου Βιβλίου, εκπληρώνονται 

με τους ακόλουθους τρόπους: 

 

• Οι επιστημονικές πτυχές που διέπουν το 

Κόκκινο Βιβλίο δημοσιεύονται τακτικά στην 

επιστημονική βιβλιογραφία. 

• Οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι σαφείς και 

διαφανείς. 

• Οι λίστες των ειδών καταρτίζονται με βάση την 

ορθή χρήση των κατατηγοριών και κριτηρίων 

του Κόκκινου Βιβλίου, τα οποία είναι ανοικτά 

προς αμφισβήτηση και διόρθωση. 

• Όλες οι εκτιμήσεις είναι κατάλληλα 

τεκμηριωμένες και υποστηρίζονται από τις 

καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές 

πληροφορίες. 

• Τα δεδομένα είναι ελεύθερα και διαθέσιμα 

μέσω του διαδικτύου σε όλους και η 

ενημέρωση είναι τακτική. 

• Οι αναλύσεις των ευρημάτων του Κόκκινου 

Βιβλίου δημοσιεύονται περίπου κάθε τέσσερα 

έως πέντε έτη, συνήθως κατά τη διάρκεια του 

Παγκόσμιου Συνεδρίου Προστασίας. 

 

Πριν το 2000 το Κόκκινο Βιβλίο κυκλοφορούσε μόνο 

σε μορφή βιβλίου. Ωστόσο, από το 2000 και μετά 

είναι διαθέσιμη μόνο σε ηλεκτρονική μορφή για 

τους παρακάτω λόγους: 

 

• Η απόφαση να συμπεριληφθούν και φυτά και 

ζώα σε μία ενιαία Κόκκινη Λίστα, σημαίνει ότι 

ο όγκος έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό και 

συνεχίζει να αυξάνεται με κάθε αναβάθμιση 

της λίστας. 

• Το Κόκκινο Βιβλίο του 2000 σηματοδότησε την 

έναρξη της διαδικασίας για την καταγραφή και 

περιγραφή όλων των ειδών που εμφανίζονται 

σ’ αυτή. Η τεκμηρίωση αυτή αυξάνει 

σημαντικά το μέγεθος, αλλά και τη 

χρησιμότητά της. 

• Το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα εύκολης 

πρόσβασης, στις πληροφορίες που 

περιέχε ι ,  στο  παγκ όσμιο  κο ινό 

(http://discover.iucnredlist.org/). 

• Η παραγωγή του Κόκκινου Βιβλίου σε 

εκτυπωμένη μορφή είναι απαγορευτική τόσο 

(Συνεχίζεται στη σελ. 8) 
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από άποψη χρόνου όσο και κόστους, λόγω του 

όγκου των ενημερώσεων. 

 

Τα κριτήρια της IUCN (IUCN 2001) αναπτύχθηκαν ώστε 

να εφαρμόζονται για την αξιολόγηση της κατάστασης 

ειδών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σταδιακά όμως άρχισαν 

να εφαρμόζονται και σε περιφερειακό ή εθνικό 

επίπεδο. Η IUCN ενθάρρυνε αυτή την προσπάθεια, 

σύντομα όμως έγινε αντιληπτό ότι χρειαζόταν μια 

προσαρμογή των κριτηρίων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα 

είδη με εξάπλωση ευρύτερη των γεωγραφικών 

συνόρων μιας χώρας ή των ορίων μιας περιφέρειας. Σε 

αυτή την περίπτωση εξετάζεται ουσιαστικά η 

κατάσταση διατήρησης ενός υποπληθυσμού ενός 

είδους ή ακόμη και ενός μόνο τμήματος του 

βιολογικού κύκλου των ατόμων αυτού του 

υποπληθυσμού. 

 

Γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε η κατάρτιση 

Κόκκινου Βιβλίου Απειλούμενων Ζώων και για την 

Ελλάδα (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=518). 

Εάν συγκρίνουμε την κατάσταση των απειλούμενων 

ειδών στην Ελλάδα με τα όσα προκύπτουν από το 

Κόκκινο Βιβλίο της IUCN ή άλλες αξιολογήσεις σε 

ευρωπαϊκό ή μεσογειακό επίπεδο, παρατηρούμε ότι το 

61% των ειδών που διεθνώς αξιολογούνται σε χαμηλή 

κατηγορία, στην Ελλάδα εν τούτοις εντάχθηκαν στην 

κατηγορία Κρισίμως Κινδυνεύοντα. Υπάρχουν όμως και 

είδη τα οποία φαίνεται να βρίσκονται σε καλύτερη 

κατάσταση στην Ελλάδα απ’ ό,τι στην υπόλοιπη 

Ευρώπη. Η IUCN δεν εντάσσει τα εθνικά Κόκκινα 

Βιβλία στη διεθνή αξιολόγηση που δημοσιεύει τακτικά. 

Εξαιρούνται τα ενδημικά είδη των χωρών, για τα οποία 

η εθνική αξιολόγηση αποτελεί και τελικά πρέπει να 

ταυτίζεται με τη διεθνή τους αξιολόγηση στο 

Κόκκινο Βιβλίο της IUCN. Είναι φανερό λοιπόν ότι 

για την πληρέστερη υιοθέτηση στρατηγικών και 

πολιτικών προστασίας των απειλούμενων ειδών σε 

τοπική εμβέλεια, είναι απαραίτητο να καταρτίζονται 

Κόκκινες Λίστες σε εθνικό επίπεδο. 

 

Πολλές ομάδες ειδών, όπως θηλαστικά, αμφίβια, 

πτηνά, κοράλλια και κωνοφόρα, έχουν αξιολογηθεί 

και εντάχθηκαν στο Κόκκινο Βιβλίο της IUCN. 

Ωστόσο, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα και 

απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις επειγόντως ώστε 

να αποτελέσει ένα πιο ολοκληρωμένο «Βαρόμετρο 

της Ζωής». Για να γίνει αυτό, ο αριθμός των ειδών 

που εξετάστηκαν θα πρέπει να αυξηθεί από την 

τρέχουσα μέτρηση των 71.576 σε τουλάχιστον 

160.000 μέχρι το 2020. Έτσι, θα βελτιωθεί η 

ταξονομική κάλυψη και θα υπάρξει μια ισχυρότερη 

βάση ώστε να καταστούν καλύτερες οι αποφάσεις 

και πολιτικές προστασίας των απειλούμενων 

ειδών. 

 

Ο πλανήτης μας είναι ένα τεράστιο οικοσύστημα, 

του οποίου μέρη είναι φυτά, ζώα, άνθρωποι, 

θάλασσες, ποτάμια, λίμνες, βουνά, πεδιάδες, ακόμα 

και ο αέρας που αναπνέουμε. Χρειάζεται βαθύτερη 

κατανόηση των δεσμών και των ισορροπιών που 

αναπτύσσονται μεταξύ αυτών των μερών και η 

επίγνωση των ειδών που κινδυνεύουν να 

εξαφανιστούν, που μας προσφέρεται μέσα από το 

Κόκκινο Βιβλίο, μας βοηθά να αναπτύξουμε 

κατάλληλες πολιτικές,  αλλά και να 

ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο για την 

προστασία τους.  

� 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, Ιωάννης Πεσματζόγλου, 

Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

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: 

♦ Παγκόσμια φωτογραφία του πλανήτη μας από ένα μωσαϊκό χιλιάδων φωτογραφιών για την Ημέρα της Γης: 

http://www.nasa.gov/content/goddard/2014-globalselfie-wrap-up/ 

 

♦ Κονφετί στον ωκεανό: http://www.youtube.com/watch?v=qVoFeELi_vQ&feature=youtu.be 

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

