
 

 

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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Τεύχος: 9 
Νοέµβριος 2010 

των Ναυτίλων 

Τι ζει στις Θάλασσες και τους Ωκεανούς; 

Τα βάθη των θαλασσών και των ωκεα-

νών του πλανήτη μας αποτελούν ένα 

πολύ πλούσιο και ενδιαφέρον πεδίο 

έρευνας. Αν και στις μέρες μας ο 

άνθρωπος έχει καταφέρει να εξερευνή-

σει και να “πατήσει” κάθε σπιθαμή του 

χερσαίου κομματιού της Γης, μέχρι και 

τις ψηλότερες κορυφές των βουνών, το 

μεγαλύτερο μέρος των βυθών των ωκεα-

νών και θαλασσών παραμένει ανεξερεύ-

νητο και αχαρτογράφητο αν και κατα-

λαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση του 

πλανήτη μας, το 71%. Το μεγαλύτερο 

ίσως ερώτημα που καλούνται να απαντή-

σουν οι θαλάσσιοι επιστήμονες είναι το 

τι κατοικεί σε αυτά τα οικοσυστήματα, 

υπάρχουν είδη και αν ναι ποια; πόσα; 

 

Με την πρόοδο και την εξέλιξη της τεχνο-

λογίας πχ. πιο εξελιγμένα βαθυσκάφη 

που μπορούν να προσεγγίσουν μεγαλύ-

τερα βάθη, δορυφορικές μέθοδοι παρα-

τήρησης και καταγραφής ειδών κ.ά., οι 

επιστήμονες έχουν κάνει πολλά βήματα 

στη κατεύθυνση της κατανόησης αυτού 

του “άγνωστου κόσμου”. 

 

Μια τέτοια προσπάθεια, η μεγαλύτερη 

που έχει γίνει ποτέ, αποτελεί το πρό-

γραμμα: «Καταγραφή της Θαλάσσιας 

Ζωής» που ουσιαστικά είναι η καταγρα-

φή της βιοποικιλότητας* των θαλασσών 

και ωκεανών του πλανήτη μας. Το πρό-

γραμμα ξεκίνησε το 2000 και τελείωσε 

τον Αύγουστο του 2010. Επίσημα τα απο-

τελέσματα παρουσιάστηκαν στο Λονδίνο 

στις 4 Οκτωβρίου 2010. Σε αυτή τη δεκα-

ετούς διάρκειας έρευνα, πήραν μέρος 

2700 επιστήμονες από 80 χώρες παγκο-

σμίως, πραγματοποιήθηκαν 538 αποστο-

λές στο πεδίο ενώ ο προϋπολογισμός του 

προγράμματος άγγιξε τα 650 εκατομμύρια        

δολάρια. 

 

Λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας να εξερευ-

νηθούν όλες οι θάλασσες και οι ωκεανοί του 

πλανήτη, η έρευνα εστίασε στις 26 πιο      

πλούσιες και παραγωγικές θαλάσσιες περιο-

χές από άποψη βιοποικιλότητας. Οι περιοχές 

αυτές φαίνονται στην εικόνα της σελίδας 2. 

 

Πόσα είδη κατοικούν στις θάλασσες και του 

ωκεανούς; 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι 

επιστήμονες συνολικά κατέγραψαν 250.000 

θαλάσσια είδη. Μεταξύ των εκατομμυρίων 

δειγμάτων που συλλέχθηκαν, βρέθηκαν περισ-

 
(Συνεχίζεται στη σελ. 2) 
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Η βελτίωση της τεχνολογίας και η χρησιμοποίηση εξελιγ-

μένων μεθόδων παρατήρησης βοήθησε σε μεγάλο βαθμό 

στη διεξαγωγή της έρευνας.  

  

*με τον όρο 

βιοποικιλότητα 

εννοούμε τον 

αριθμό των 

ζώων, φυτών 

και μυκήτων 

που υπάρχουν 
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σότερα από 6.000 πιθανά νέα είδη από τα οποία 

μέχρι στιγμής έχουν ταξινομηθεί τα 1.200. Επιμέ-

ρους σε κάθε θαλάσσια περιοχή ο αριθμός των 

ειδών που καταγράφηκε φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα (η έρευνα εστίασε στην καταγραφή των 

ευκαρυωτικών οργανισμών): 

 

Από τον παρακάνω πίνακα φαίνεται ότι οι πιο 

πλούσιες περιοχές από άποψη βιοποικιλότητας  

είναι  οι   θαλάσσιες   περιοχές   της   Ιαπωνίας  και         

 

 

Αυστραλίας στις οποίες καταγράφηκαν περίπου 

32.000 είδη σε κάθε μία, και τρίτη στη σειρά είναι 

ο Ινδικός Ωκεανός με 26.000 περίπου είδη. Ενδια-

φέρον επίσης παρουσιάζει και το γεγονός ότι η 

Μεσόγειος Θάλασσα βρίσκεται στην πέμπτη  θέση 

στην κατάταξη με τις πιο πλούσιες θαλάσσιες   

περιοχές στον κόσμο!  

 

 

 

(Συνεχίζεται στη σελ. 3) 
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Θαλάσσια Περιοχή Αριθμός Ειδών 

Αλάσκα 5.925 

Ανταρκτική 8.200 

Αυστραλιανά ύδατα 32.889 

Βαλτική Θάλασσα 5.865 

Βορειοανατολικά ύδατα Αμερικής 5.045 

Ευρωπαϊκά ύδατα στον Ατλαντικό 

Ωκεανό 
12.270 

Θαλάσσιο οικοσύστημα ρεύματος 

Χάμπολντ (Χιλή, Περού) 
10.186 

Ιαπωνικά ύδατα 32.777 

Ινδικός Ωκεανός 26.000 

Καναδικά ύδατα στον Αρκτικό 

Ωκεανό 
3.038 

Καναδικά ύδατα στον Ατλαντικό 

Ωκεανό 
3.160 

Καναδικά ύδατα στον Ειρηνικό 

Ωκεανό 
2.636 

Χάρτης του πλανήτη μας όπου φαίνονται τα 26 πιο παραγωγικά θαλάσσια οικοσυστήματα στα οποία    

πραγματοποιήθηκε η «Απογραφή της Θαλάσσιας Ζωής» 

Θαλάσσια Περιοχή Αριθμός Ειδών 

Καραϊβική 12.046 

Κινεζικά ύδατα 22.365 

Κόλπος του Μεξικού 15.374 

Μεσόγειος Θάλασσα 16.848 

Νοτιοανατολικά ύδατα Αμερικής 4.229 

Παταγονία 3.776 

Τροπικές θαλάσσιες περιοχές Νότιας 

Αμερικής στον Ατλαντικό Ωκεανό 
2.743 

Τροπικές θαλάσσιες περιοχές Νότιας 

Αμερικής στον Ειρηνικό Ωκεανό 
6.696 

Ύδατα Βραζιλίας 9.101 

Ύδατα Καλιφόρνιας 10.160 

Ύδατα Νέας Ζηλανδίας 12.780 

Ύδατα Νότιας Αφρικής 12.915 

Ύδατα Νότιας Κορέας 9.900 

Χαβάη 8.244 

συνέχεια πίνακα 
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Τι είδη ζουν στις θάλασσες και τους ωκεανούς; 

 

Η έρευνα της καταγραφής της θαλάσσιας βιοποικι-

λότητας έδειξε ότι περίπου το 50% των ειδών 

(ευκαρυωτικά) που φιλοξενούν οι θάλασσες και οι 

ωκεανοί ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: Καρκινοει-

δή, Μαλάκια και Ιχθύες. Αναλυτικά τα είδη που 

καταγράφηκαν είναι: 

 

19% Καρκινοειδή (καβούρια, αστακοί, καραβίδες, 

γαρίδες, κριλ και βάναλοι) 

17% Μαλάκια (καλαμάρια, χταπόδια, οστρακοειδή 

-  κτένια, μύδια, στρείδια- και θαλάσσια σαλι-

γκάρια) 

12% Ιχθύες (ψάρια και καρχαρίες) 

10% Πρωτόζωα (μονοκύτταροι μικροοργανισμοί) 

10% Άλγη και διάφοροι άλλοι φυτικοί οργανισμοί 

7% Δακτυλιοσκώληκες (σκουλήκια του βυθού) 

5% Κνιδόζωα (θαλάσσιες ανεμώνες, κοράλλια και 

μέδουσες) 

5% Διάφορα ασπόνδυλα 

3% Πλατυέλμινθες (πλατιά σκουλήκια) 

3% Εχινόδερμα (αστερίες, οφιουροειδή, αχινοί και 

ολοθούρια ή αλλιώς αγγούρια της θάλασσας) 

3% Σπόγγοι 

3% Διάφορα σπονδυλωτά 

2% Βρυόζωα 

1% Χιτωνοφόρα (ασκίδια) 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η κατηγο-

ρία «διάφορα σπονδυλωτά» στην οποία ανήκει 

μόλις το 3% των ειδών, περιλαμβάνει θαλάσσιους 

οργανισμούς όπως τις φάλαινες, τα θαλάσσια  

λιοντάρια, τις φώκιες, τα θαλασσοπούλια, τις   

χελώνες και τους θαλάσσιους ίππους. Αυτό δείχνει 

ότι τα πλέον γνωστά σε όλους μας είδη συνιστούν 

μια πολύ μικρή κατηγορία ειδών και όχι την πλειο-

ψηφία όπως πιστεύει ο πολύς κόσμος λόγω της 

μεγαλύτερης προβολής που δέχονται αυτά καθώς 

και της μεγαλύτερης ευκολίας στη μελέτη τους. 

Από την παραπάνω καταγραφή των ειδών απου-

σιάζουν οι προκαρυωτικοί οργανισμοί δηλαδή τα 

Βακτήρια και τα Αρχαία (ή Αρχαιοβακτήρια) τα 

οποία είναι μονοκύτταροι μικροοργανισμοί χωρίς 

σχηματισμένο πυρήνα (σε αντίθεση με τους ευκα-

ρυωτικούς οργανισμούς που διαθέτουν στο κύττα-

ρό τους ή κύτταρά τους πυρήνα). Για τους μικρο-

οργανισμούς αυτούς έγινε μόνο μια εκτίμηση του 

αριθμού τους στην υδάτινη στήλη η οποία αναφέ-

ρεται στη συνέχεια. 

 

Υπολόγισαν λοιπόν οι επιστήμονες ότι ο αριθμός 

των μικροβίων - Πρωτόζωα, Άλγη, Βακτήρια και 

Αρχαία (δηλαδή όλοι οι ευκαρυωτικοί και προκα-

ρυωτικοί μικροοργανισμοι) - στην υδάτινη στήλη 

των ωκεανών είναι το τεράστιο νούμερο, 10
29

 και 

αν αυτό το νούμερο θέλαμε να το εκφράσουμε σε 

βάρος θα λέγαμε ότι η βιομάζα αυτή των μικροβί-

ων ζυγίζει όσο 240 δισεκατομμύρια αφρικανικοί 

ελέφαντες και συνιστά το 90% της βιομάζας των 

ωκεανων! 

 

Υπάρχουν είδη που δεν γνωρίζουμε; 

 

Το πιο σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης κατα-

γραφής της θαλάσσιας βιοποικιλότητας είναι ότι 

ακόμα γνωρίζουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό των 

ειδών που κατοικούν στις θάλασσες και τους ωκε-

ανούς και ότι χρειάζεται ακόμα πολύ μελέτη και 

έρευνα για να καταγραφούν όλα τα είδη και να 

(Συνεχίζεται στη σελ. 4) 
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2.700 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων από 80 χώρες σε όλη 

τη Γη συμμετείχαν στη μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει ποτέ για 

την καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας  

G
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εξερευνηθούν όλα τα θαλάσσια οικοσυστήματα 

του πλανήτη μας. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σε 

κάθε 1 γνωστό είδος αντιστοιχούν 4 άγνωστα τα 

οποία είτε θα ανακαλυφθούν στο μέλλον είτε δεν 

θα ανακαλυφθούν ποτέ γιατί μέχρι τότε μπορεί να 

έχουν εξαφανιστεί. 

 
Επίσης, οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι τροπικές 

περιοχές, τα μεγάλα βάθη των ωκεανών και      

θαλασσών και όλη η θαλάσσια περιοχή του νοτίου 

ημισφαιρίου φιλοξενούν τα περισσότερα άγνωστα 

είδη. Πιστεύεται ότι τα άγνωστα είδη αντιπροσω-

πεύουν το 40-60% των γνωστών στην Ανταρκτική, 

το 40% στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Αφρικής, 

το 70% στα Ιαπωνικά ύδατα, το 75% στα μεγάλα 

βάθη της Μεσογείου και τέλος στα ύδατα της   

Αυστραλίας το 80%! 

 

Ενδημικά είδη εναντίον ξενικών 

 

Ο αριθμός των ενδημικών ειδών, δηλαδή τα είδη 

που τα συναντάμε σε μία μόνο περιοχή και πουθε-

νά αλλού στον κόσμο, είναι ένας σημαντικός    

δείκτης πλούσιας βιοποικιλότητας για την περιοχή. 

Από την άλλη, ο αριθμός των ξενικών ειδών που 

διαθέτει μια περιοχή είναι δείκτης απειλής της 

βιοποικιλότητάς της. 

 

Η καταγραφή των θαλάσσιων ειδών έδειξε ότι οι 

περιοχές με τα περισσότερα ενδημικά είδη είναι 

τα Αυστραλιανά ύδατα, η Ανταρκτική, τα ύδατα 

της Νότιας Αφρικής και της Νέας Ζηλανδίας.     

Συγκεκριμένα το 50% των ειδών που καταγράφηκε 

στη Νέα Ζηλανδία και στην Ανταρκτική είναι ενδη-

μικά ενώ στη Αυστραλία και Νότια Αφρική το 25%. 

Η Καραϊβική, Κίνα, Ιαπωνία και Μεσόγειος φιλοξε-

νούν λιγότερα από 2000 ενδημικά είδη η κάθε μία 

και τέλος στη Βαλτική Θάλασσα συναντάται μόνο 

ένα ενδημικό είδος, το φύκος (Fucus radicans)! 

 

Όσον αφορά τα ξενικά είδη η περιοχή με τα περισ-

σότερα, από τις 25, είναι η Μεσόγειος Θάλασσα. 

Το 4% των ειδών της Μεσογείου, δηλαδή περισσό-

τερα από 600 είδη, δεν θα έπρεπε να συναντώνται 

σε αυτή καθώς η Μεσόγειος δεν αποτελεί το φυσι-

κό βιότοπό τους όμως, με κάποιο τρόπο (θαλάσσιο 

έρμα, Διώρυγα του Σουέζ κ.ά.) μπήκαν στη Μεσό-

γειο εγκαταστάθηκαν σε αυτή και απειλούν τώρα 

τη βιοποικιλότητά της. 

 

Άλλες περιοχές με σχετικά υψηλό αριθμό ξενικών 

ειδών είναι τα Ευρωπαϊκά ύδατα στον Ατλαντικό 

Ωκεανό, η Βαλτική και η περιοχή των Αυστραλια-

νών υδάτων στον Ειρηνικό Ωκεανό. 

 

Τα πιο συχνά ξενικά είδη είναι συνήθως μαλάκια, 

καρκινοειδή και ψάρια. 

 

Απειλές που αντιμετωπίζει η θαλάσσια                   

βιοποικιλότητα 

 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της έρευνας οι κυ-

ριότερες απειλές της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, 

στις μέρες μας, είναι η υπεραλίευση όπου πιάνο-

νται περισσότερα ψάρια από αυτά που προλαβαί-

νουν να γεννηθούν, η καταστροφή των βιοτόπων 

λόγω της έντονης και άναρχης παράκτιας ανάπτυ-

ξης, τα ξενικά είδη που όπως αναφέρθηκε παρα-

πάνω εγκαθίσταται σε μία περιοχή και ανταγωνί-

ζονται την υπάρχουσα βιοποικιλότητα και τέλος η 

μόλυνση – ρύπανση δηλαδή τα υγρά και στερεά 

απόβλητα βιομηχανικής ή αστικής προελεύσεως 

που εισέρχονται στις θάλασσες και τους ωκεανούς 

και μπορεί να είναι τοξικά και επικίνδυνα για τους 

οργανισμούς. 

 

Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι οι περιοχές με τις πιο 

σημαντικές απειλές για τη βιοποικιλότητά τους 

είναι η Μεσόγειος Θάλασσα, ο Κόλπος του Μεξι-

κού, τα θαλάσσια ύδατα της Κίνας και η             

Καραϊβική. 
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Πηγές: 

1. Census of Marine Life. A Decade of Discovery: http://www.coml.org/ 

 

2. Mark John Costello, Marta Coll, Roberto Danovaro, Pat Halpin, 

Henn Ojaveer, Patricia Miloslavich. A Census of Marine Biodiversity 

Knowledge, Resources, and Future Challenges. Volume  5, Issue 8, 

PLoS ONE 
 

Προτεινόμενα Βίντεο: 

1. Record-Breaking Sea-Creature Surveys Released:                          

http://www.youtube.com/watch?v=8LRfiSF6i58 

 

2. Ocean Observations Biodiversity Video:                                           

http://www.youtube.com/watch?v=kXXzvGJCVAc&feature=related Η απογραφή της θαλάσσιας ζωής! 
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Η προστασία της βιοποικιλότητας στην Αρκτική απαιτεί 

παγκόσµια δράση    

θέρμανσης του πλανήτη μας και έχουν σημάνει το 

καμπανάκι του κινδύνου για όλη την ανθρωπότη-

τα. 

 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Αρκτικής, που έχει 

συσταθεί από τα γειτονικά κράτη με σκοπό την 

προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσι-

κών πόρων της περιοχής,  η μέση ετήσια κάλυψη 

από πάγο του Αρκτικού Ωκεανού από το 1978 έχει 

μειωθεί κατά 2,7% ανά δεκαετία, οι πάγοι της 

Γροιλανδίας λιώνουν με αυξανόμενο ρυθμό, ενώ 

συρρικνώνεται σημαντικά το περμαφρόστ, δηλα-

δή το μόνιμο στρώμα πάγου στις αρκτικές περιο-

χές.  

 

Εκτός από την προφανή απώλεια σημαντικών 

βιοτόπων για ζώα της περιοχής όπως οι πολικές 

αρκούδες από τη συρρίκνωση του στρώματος 

πάγου,  εκτιμάται ότι η ένταση αυτών των φαινο-

μένων θα έχει και τις ακόλουθες επιπτώσεις στη 

βιοποικιλότητα της περιοχής: 

 

� Οι ζώνες βλάστησης της Αρκτικής θα μετατοπι-

στούν επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στη 

λειτουργία των οικοσυστημάτων. 

� Η ποικιλομορφία και το εύρος κατανομής των 

ζωικών ειδών θα μεταβληθεί. 

� Η συρρίκνωση του θαλάσσιου πάγου θα οδη-

γήσει σε αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση και σε 

ευκολότερη πρόσβαση στους πόρους της περι-

οχής, για την κυριότητα των οποίων ήδη πολ-

λές χώρες ερίζουν. 

� Τα αυξημένα επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολί-

ας θα έχουν επιπτώσεις στους ανθρώπινους 

πληθυσμούς και τα οικοσυστήματα.  

 

Οι δραματικές αλλαγές στο περιβάλλον της Αρκτι-

(Συνεχίζεται στη σελ. 6) 

Η Αρκτική είναι η περιοχή γύρω από τον Βόρειο 

Πόλο. Περιλαμβάνει τμήματα της Αλάσκας, του 

Καναδά και της Σιβηρίας, τη Γροιλανδία, διάφο-

ρες αρκτικές νήσους, καθώς και όλο το θαλάσσιο 

χώρο που ονομάζουμε Αρκτικό ή Βόρειο Παγωμέ-

νο Ωκεανό.  

 

Το μεγαλύτερο μέρος της Αρκτικής είναι θάλασσα 

καλυμμένη από πάγους. Παρά τις αντίξοες κλιμα-

τολογικές συνθήκες, η περιοχή έχει πλούσια βιο-

ποικιλότητα, κυρίως ζωικούς οργανισμούς που 

ζουν στον πάγο και στο νερό αλλά και θαλάσσιους 

φυτικούς οργανισμούς, καθώς και ιθαγενείς 

λαούς που ζουν στα παγωμένα εδάφη της Αρκτι-

κής.  

Η σημασία της Αρκτικής για την παγκόσμια βιο-

ποικιλότητα αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι 

εκατοντάδες μεταναστευτικά είδη, συμπεριλαμ-

βανομένων 279 ειδών πτηνών και φαλαινών όπως 

η Μεγάπτερη, διασχίζουν τεράστιες αποστάσεις 

κάθε χρόνο για να επωφεληθούν από την υψηλή 

θερινή παραγωγικότητα των αρκτικών οικοσυστη-

μάτων.   

 

Η Αρκτική είναι πολύ ευαίσθητη στις αλλαγές κλί-

ματος, γι’ αυτό και θεωρείται από τους επιστήμο-

νες ως ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Οι 

δραματικές αλλαγές που συντελούνται με αυξα-

νόμενο ρυθμό τα τελευταία χρόνια στο περιβάλ-

λον της Αρκτικής αποτελούν απόδειξη  της υπερ-
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Μεγάπτερη φάλαινα (Megaptera novaeangliae). Ένας αρκετά 

συχνός επισκέπτης της Αρκτικής 

Η Αρκτική από ψηλά 
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κής αποτελούν ίσως την πιο τρανή απόδειξη του 

πόσο αλληλένδετος είναι ο πλανήτης μας και πως 

η εφαρμογή πολιτικών σε ένα μέρος του κόσμου 

μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το περιβάλ-

λον, τη βιοποικιλότητα και τις ζωές των ανθρώπων 

σε άλλα μέρη.  

 

Αν και η προστασία της βιοποικιλότητας στην   

Αρκτική αποτελεί τεράστια πρόκληση για τη      

διεθνή κοινότητα, ταυτόχρονα δημιουργεί         

ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας μετα-

ξύ κρατών και την αναμόρφωση του πλαισίου   

περιβαλλοντικής διακυβέρνησης για την αντιμετώ-

πιση των προκλήσεων του 21
ου

 αιώνα.  

Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα πρό-

σφατης μελέτης του Περιβαλλοντικού Προγράμμα-

τος των Ηνωμένων Εθνών - UNEP με τίτλο 

“Protecting Arctic Biodiversity: Strengths and limi-

tations of environmental agreements” .  

 

Στη μελέτη επισημαί-

νεται ότι αν και μπο-

ρούν να ληφθούν επι-

πλέον μέτρα προστασί-

ας σε τοπικό επίπεδο, 

όπως η δημιουργία 

π ρ ο σ τ α τ ε υ ό μ ε ν ω ν 

περιοχών, η μακρο-

πρόθεσμη προστασία 

της βιοποικιλότητας 

στην Αρκτική προϋπο-

θέτει την εξέταση και 

αντιμετώπιση των αι-

τιών που προκαλούν 

την υπερθέρμανση του 

πλανήτη μας, η οποία είναι αποτέλεσμα κυρίως 

ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε άλλα σημεία του 

κόσμου. 

 

Επιπλέον, αναγκαία θεωρείται η ενίσχυση της  

επιστημονικής έρευνας για τη βιοποικιλότητα στην 

περιοχή καθώς επίσης και η συνεργασία με χώρες 

εκτός της Αρκτικής που έχουν και αυτές ευθύνη 

για την προστασία πουλιών, φαλαινών και άλλων 

μεταναστευτικών ειδών.  

 

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη της UNEP 

μπορείτε να επισκεφθείτε το σύνδεσμο           

ht tp : / /w w w . g r i d a .n o /p u b l i ca t i on s / ar c t i c -

biodiversity  

 

Αν και οι περισσότεροι από εμάς δεν θα έχουν 

ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις 

πολικές αρκούδες και τα άλλα ζώα στο παγωμένο 

περιβάλλον της Αρκτικής, μπορούμε να μάθουμε 

περισσότερα για το μοναδικό αυτό οικοσύστημα 

σύστημα και να αναγνωρίσουμε τη σημασία του 

για τη ζωή στον πλανήτη μας μέσω του Εκπαιδευ-

τικού Προγράμματος του Διεθνούς Πολικού Έτους 

(International Polar Year - IPY).  

 

Το IPY (www.ipy.org) είναι ένα κοινό επιστημονικό 

πρόγραμμα τού Διεθνούς Συμβουλίου Επιστημών 

(ICSU) και του Παγκοσμίου Μετεωρολογικού    

Οργανισμού (WMO) στο οποίο συμμετέχουν    

χιλιάδες επιστήμονες από 60 χώρες . Θεωρείται η 

μεγαλύτερη συντονισμένη διεπιστημονική έρευνα 

για τους πόλους τα τελευταία 50 χρόνια, ενώ στο 

πρόγραμμα συμμετέχει από το 2008 η HELMEPA 

ως Επίσημος Εταίρος. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Η αύξηση της θερμοκρασίας στην Αρκτική όπως προβλέπουν οι 

επιστήμονες για το έτος 2090 

(Συνεχίζεται στη σελ. 7) 

http://www.grida.no/publications/arctic-biodiversity


 

 

www.helmepacadets.gr 

Σ
ε
λ
ίδ

α
  

77 77
 

info@helmepacadets.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Συνοπτικά στοιχεία για την Αρκτική και τους φυσικούς της πόρους  

 
⇒ Κυρίαρχο στοιχείο στην Αρκτική είναι ο Αρκτικός Ωκεανός, που έχει την πιο εκτεταμένη υφα-

λοκρηπίδα απ’ όλους τους ωκεανούς. 

⇒ Λόγω της συρρίκνωσης του στρώματος πάγου από την κλιματική αλλαγή, η Αρκτική μπορεί να 

εξελιχθεί σε πολύ σημαντική θαλάσσια οδό ενισχύοντας τον κίνδυνο ρύπανσης. 

⇒ Τα δάση (τάιγκα) της Αρκτικής αποτελούν τις μεγαλύτερες δασικές εκτάσεις του πλανήτη μας 

καλύπτοντας 17% του συνόλου των χερσαίων εδαφών. 

⇒ Στην Αρκτική και την Ανταρκτική εντοπίζονται τα μεγαλύτερα φυσικά αποθέματα γλυκού νε-

ρού παγκοσμίως. 

⇒ 7 στις 10 από τις μεγαλύτερες περιοχές άγριας φύσης στον κόσμο βρίσκονται στην Αρκτική. 

⇒ Στον Αρκτικό Ωκεανό αλιεύεται το 10% της παγκόσμιας αλιευτικής παραγωγής (στοιχεία 

2002). 

Τα πουλιά, σύμφωνα με επιστήμονες – ορνιθολό-

γους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες της 

καλής ή όχι κατάστασης της γενικότερης βιοποικι-

λότητας της περιοχής ή και των περιοχών που  

συναντώνται. Με άλλα λόγια, αν οι πληθυσμοί των 

πουλιών είναι υγιείς και αυξάνονται τότε και οι 

υπόλοιποι κρίκοι που συνθέτουν τη βιολογική αλυ-

σίδα του οικοσυστήματος στο οποίο ζουν, θα είναι 

υγιείς. Αντίθετα, όταν οι πληθυσμοί των πουλιών 

φθίνουν και απειλούνται, για οποιονδήποτε λόγο, 

μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της 

διατάραξης της ισορροπίας του οικοσυστήματος 

και φυσικά της κακής κατάστασης της γενικότερης 

βιοποικιλότητας. 

 

Δυστυχώς τα στοιχεία για την γενικότερη βιοποικι-

λότητα του πλανήτη μας είναι κάθε άλλο παρά 

ενθαρρυντικά. Σύμφωνα και με τα αποτελέσματα 

της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την     

προστασία της βιοποικιλότητας που πραγματο-

ποιήθηκε στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, οι ρυθμοί 

μείωσης της βιοποικιλότητας  είναι 100-1.000  

φορές μεγαλύτεροι από κάθε άλλη φορά. Αντί-

στοιχοι ρυθμοί μείωσης πιστεύεται ότι υπήρξαν 

πριν από δεκάδες εκατομμύρια χρόνια όταν      

εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι από τον πλανήτη 

μας. Έτσι, τα  σοβαρά προβλήματα που αντιμετω-

πίζει γενικότερα η βιοποικιλότητα αντικατοπτρίζο-

νται στην   κατάσταση διατήρησης των πουλιών, η   

οποία  σίγουρα δεν είναι καλή: 

 

� 150 είδη πουλιών υπολογίζεται ότι έχουν    

εξαφανιστεί από το 1500 μ.Χ. 

� 18 είδη έχουν εξαφανιστεί tο τελευταίο τέταρ-

το του 20
ου

 αιώνα. 

� Από το 2000 έως και σήμερα εξαφανίστηκαν    

4 είδη με πιο πρόσφατη περίπτωση αυτή του 

είδους Βουτηχτάρι της Αλαότρα (Tachybaptus 

rufolavatus) της Μαδαγασκάρης. 

� Το 1/8 όλων των ειδών πουλιών παγκοσμίως 

απειλείται. 

� Σε πάνω από 1200 είδη πουλιών οι πληθυσμοί 

τους μειώνονται επικίνδυνα ενώ 190 από αυτά 

θεωρούνται Κρισίμως Κινδυνεύοντα σύμφωνα 

με την Παγκόσμια Ένωση για την Προστασία 

της Φύσης (IUCN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλά και τα κοινά είδη πουλιών κινδυνεύουν σύμ-

φωνα με τα στοιχεία των επιστημόνων: από 

έρευνες που έγιναν σε 124 ευρωπαϊκά είδη,     

ευρέως διαδεδομένα, σε μία περίοδο 26 ετών, 

φάνηκε ότι το 45% των ειδών αυτών παρουσιάζει 

μείωση. Πιο έντονοι ρυθμοί μείωσης ειδών παρου-

σιάζονται στις αγροτικές περιοχές αναδεικνύοντας 

έτσι και την κακή κατάσταση των αγροτικών οικο-

Τα πουλιά ως δείκτες βιοποικιλότητας 

Βουτηχτάρι της Αλαότρα (Tachybaptus rufolavatus). Ενδημικό 

είδος της Μαδαγασκάρης. Επίσημα ανακοινώθηκε η εξαφάνισή 

του το 2010 

(Συνεχίζεται στη σελ. 8) 



 

 

Τα links links links links του µήνα 

 

♦ BirdLife International: http://www.birdlife.org/ 

♦ Ο µαγικός κόσµος της Αρκτικής (φωτογραφικό άλµπουµ):                                                               

http://www.grida.no/photolib/tag/arctic.aspx 

♦ Παγκόσµια Σύνοδος για την Κλιµατική Αλλαγή. Κανκούν, Μεξικό (29/11/2010 - 10/12/2010): 

www.climatechangecancun.org 
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σε πολλά θαλασσοπούλια λόγω της παγίδευσής 

τους στα δίχτυα των ψαράδων ή λόγω έλλειψης 

τροφής. 

 

Άλλες απειλές εξίσου σημαντικές είναι η εξάπλω-

ση ειδών – εισβολέων που συναγωνίζονται τους 

βιοτόπους των γηγενών ειδών, η ρύπανση ως 

αποτέλεσμα της οποίας χιλιάδες θαλασσοπούλια 

παθαίνουν κάθε χρόνο, η υπερεκμετάλλευση   

των άγριων πουλιών (κυνήγι, παγίδευση, συλλογή 

αυγών κλπ) καθώς και η οικιστική και                 

βιομηχανική ανάπτυξη που καταστρέφει και    

υποβαθμίζει τους φυσικούς βιοτόπους των ειδών. 

συστημάτων λόγω της έντονης γεωργικής δραστη-

ριότητας και της ρύπανσης που προέρχεται από 

αυτή. 

 

Οι απειλές που βιώνουν στις μέρες μας τα είδη 

της ορνιθοπανίδας παγκοσμίως, οι οποίες είναι 

και απειλές για όλα τα είδη γενικότερα, σχετίζο-

νται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η πιο 

σημαντική απειλή είναι η υποβάθμιση και κατα-

στροφή των βιοτόπων των πουλιών η οποία πραγ-

ματοποιείται λόγω της έντονης γεωργικής       

δραστηριότητας και δασοπονίας. Επίσης, η εντα-

τική αλιεία και υπεραλίευση προκαλεί τον θάνατο 
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Λεπτομύτα (Numenius tenuirostris). Θεωρείται ένα από τα σπανιό-

τερα, αν όχι ήδη εξαφανισμένο, πουλί παγκοσμίως. Η Ελλάδα 

συγκεντρώνει τις περισσότερες καταγραφές του είδους αυτού σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

Μύχος των Βαλεαρίδων (Puffinus mauretanicus). Άκρως 

απειλούμενο θαλασσοπούλι, ενδημικό των Βαλεαρίδων 

Νήσων, το οποίο έχει πολλές καταγραφές και στην Έλλαδα, 

οδηγείται σε εξαφάνιση λόγω των απειλών που δέχεται  

Τα στοιχεία για τη συγγραφή του κειμένου είναι βασισμένα σε άρθρο του Θάνου   

Καστρίτη, Επιστημονικού Συντονιστή Τομέα Διατήρησης της Ελληνικής Ορνιθολογικής 

Εταιρείας, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 42 του περιοδικού της, «Οιωνός», σελ. 18 
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