
Επίδραση των ανθρώπινων δράσεων 
στο Θαλάσσιο περιβάλλον 

 
  



Κλιματική αλλαγή 

•υψόμετρο 

•Εγγύτητα προς τη θάλασσα 

•Θαλάσσια ρεύματα 

•Βλάστηση 

•Παρουσία  βουνού  

•Ανθρώπινη δραστηριότητα 

Γεωγραφικοί παράγοντες: 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

•Η μέση κατάσταση του ατμοσφαιρικού καιρού σε διάφορες χωρικές 

κλίμακες (τοπική, περιφερειακή, εθνική, ηπειρωτική, ημισφαιρική ή 

παγκόσμια) μετριέται για περίοδο τουλάχιστον 20-30 ετών. Διαφέρει από 

τον μετεωρολογικό χρόνο, καθώς και από τη χρονική κλίμακα, για το 

γεγονός ότι έχει σταθερή τάση με τα χρόνια 

Κλίμα :  

Ζωνικοί παράγοντες : 

•Γεωγραφικό πλάτος 

•Φαινόμενο του θερμοκηπίου 

•Λευκαύγεια 



Κλιματική αλλαγή σε 
μεγάλη κλίμακα 

•Για πάνω από εκατομμύρια χρόνια, υπάρχει μια συνεχής 

εναλλαγή των εποχών των παγετώνων και των 

μεσοπαγετωνικών εποχών. 

 Η εναλλαγή των περιόδων των παγετώνων και των 

μεσοπαγετωνικών περιόδων έχει αντικρουστεί από τον 

ευστατισμό, δηλαδή την επιστήμη που μελετά τις μεταβολές 

στο επίπεδο της θάλασσας κατά τη διάρκεια των γεωλογικών 

εποχών. Αυτές οι παραλλαγές προέρχονται από μια ολόκληρη 

σειρά αποδείξεων όπως: λεπιδωτά αυλάκια, απολιθώματα, 

φαινόμενα εναπόθεσης κ.λπ. 

 



Πρόσφατες 
Κλιματικές 
Αλλαγές 

 Τα τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκαν ανώμαλες 
κλιματολογικές αλλαγές, κυρίως λόγω ανθρωπογενών 
παραγόντων. 

ΤΙ  ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ;  

Η πρόσφατη υπερθέρμανση του πλανήτη 
προκύπτει ακριβώς από την εκπομπή CO2 στην 
ατμόσφαιρα λόγω της χρήσης ορυκτών καυσίμων, 
η οποία έγινε πιο έντονη μετά τη βιομηχανική 
επανάσταση. 



Αέρια  του θερμοκηπίου  

Για να υπάρξει σταθερότητα σε παγκόσμια 

κλίμακα, πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία 
μεταξύ του συμβάντος της ηλιακής 
ακτινοβολίας στον πλανήτη μας και εκείνου 

που εκπέμπεται από τη Γη στο διάστημα. Όταν 
αυτό δεν συμβαίνει, εμφανίζεται το φαινόμενο 

του θερμοκηπίου. 

 

Το CO2, όπως και άλλα ατμοσφαιρικά 
αέρια, έχει την ικανότητα να παγιδεύει 
θερμική ενέργεια που εκπέμπεται από την 
ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια της Γης, 
προκαλώντας υπερθέρμανση της 
ατμόσφαιρας της γης και αλλοίωση των 
άλλων παραγόντων που αποτελούν το 
κλίμα. 



Επιπτώσεις 
της 
κλιματικής 
αλλαγής στο 
θαλάσσιο 
οικοσύστημα 



Επίπεδο της θάλασσας 

Το σχήμα του ωκεανού αλλάζει επίσης καθώς αλλάζει η 

στάθμη της θάλασσας. Κατά τη διάρκεια των εποχών 

των πάγων, ένα υψηλότερο ποσοστό των υδάτων της 

Γης δεσμεύτηκε στα πολικά καλύμματα πάγου, με 

αποτέλεσμα μια σχετικά χαμηλή στάθμη της θάλασσας. 

Όταν τα πολικά καλύμματα λιώνουν κατά τη διάρκεια 

των μεσοπαγετωνικών  περιόδων, η στάθμη της 

θάλασσας αυξάνεται. Αυτές οι αλλαγές στο επίπεδο της 

θάλασσας προκαλούν μεγάλες αλλαγές στην κατανομή 

των θαλάσσιων περιβαλλόντων. 

 



Ποιο είναι το μέλλον των  
παράκτιων πόλεων; 

Αύξηση της στάθμης της θάλασσας: 
 

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2018 από το Πανεπιστήμιο 

 του Μπρίστολ αποκάλυψε ότι η πλήρης τήξη του πάγου στην  

Ανταρκτική θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της στάθμης  

της θάλασσας κατά 58 εκατοστά. Εάν το ίδιο φαινόμενο  

συνέβαινε στη Γροιλανδία, όπου υπάρχει μια από τις μεγαλύτερες 

 μάζες πάγου στον κόσμο, η αύξηση θα μπορούσε να φτάσει  

τα 7,4 μέτρα. Σε αυτήν την παραλλαγή  προστίθενται  άλλα 41  

εκατοστά, λόγω της εξαφάνισης των παγετώνων του βουνού.  

Η αύξηση των επιπέδων των ωκεανών θα οδηγήσει στην  

βύθιση των μεγάλων πόλεων στις ακτές και τις λιμνοθάλασσες –  

όπως η Βενετία και το Μαϊάμι. 

 



Απώλεια Οικοτόπων 



Όταν το CO2 απορροφάται 
από το θαλασσινό νερό, 
εμφανίζεται μια σειρά 
χημικών αντιδράσεων με 
αποτέλεσμα την αυξημένη 
συγκέντρωση ιόντων 
υδρογόνου. Αυτή η 
διαδικασία έχει εκτεταμένες 
επιπτώσεις στον ωκεανό και 
στα πλάσματα που ζουν εκεί: 
 
Άμεσες επιδράσεις: σκελετοί 
και κελύφη πολλών 
θαλάσσιων οργανισμών, 
φωτοσυνθετικά φύκια και 
θαλάσσια βλάστηση 
Έμμεσες επιδράσεις: τροφική 
αλυσίδα και αλιευτική 
οικονομία 

Οξίνιση των Ωκεανών 



Ευτροφισμός 
.Ο ευτροφισμός είναι ένας εμπλουτισμός νερού σε θρεπτικά 
άλατα που προκαλεί δομικές αλλαγές στο οικοσύστημα, 
όπως η αύξηση της παραγωγής τοξικών φυκιών και 
υδρόβιων φυτών, η μείωση των ειδών ψαριών και η γενική 
υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. 
 

Ο ευτροφισμός εξαρτάται από 3 βασικούς παράγοντες: 

•Χρήση λιπασμάτων 
•Απόρριψη λυμάτων σε σώματα νερού που φτάνουν στη 

θάλασσα 

•Μείωση της ικανότητας αυτοκαθαρισμού μετά από χρόνια 

συσσώρευσης 

 



Αστικοποίηση και υπερδόμηση στις 
ακτές 

Η αστικοποίηση είναι σήμερα ένα από 
τα σημαντικότερα προβλήματα που 
αφορούν τις ακτές της Μεσογείου, διότι 
προκαλεί σοβαρές απώλειες όσον αφορά 
τη βιοποικιλότητα, τη φυσική αλλοίωση 
του εδάφους και τις έμμεσες επιπτώσεις 
από τις μεταφορές και την παραγωγή 
αποβλήτων που δημιουργούνται από 
τουριστικές ροές. 



Διάβρωση των ακτών 
Το παράκτιο περιβάλλον είναι ένα 

πολύ δυναμικό σύστημα όπου τα 

φαινόμενα της διάβρωσης, και 

επομένως της υποχώρησης, ή της 

προόδου της παράκτιας γραμμής 

ελέγχονται από πολλούς 

μετεωρολογικούς, γεωλογικούς, 

βιολογικούς και ανθρωπογενείς 

παράγοντες. 

 

Erosion 

Corrosion 

Abrasion 

Hydraulic 
action 

Attrition 



. Η αλιεία είναι ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες μείωσης των 
πληθυσμών της άγριας πανίδας. Ο αριθμός 
των υπεραλιευθέντων αποθεμάτων 
παγκοσμίως έχει τριπλασιαστεί σε μισό 
αιώνα και σήμερα πλήρως το ένα τρίτο της 
παγκόσμιας αξιολογούμενης αλιείας 
ωθείται σήμερα πέρα από τα βιολογικά 
τους όρια, σύμφωνα με τον Οργανισμό 
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών. 

Υπεραλίευση 



• 4 εκατομμύρια αλιευτικά σκάφη όλων των μεγεθών χρησιμοποιούν 

τώρα τους ωκεανούς, πολλά με αυξανόμενη χωρητικότητα και 

αποτελεσματικότητα για να αλιεύουν περισσότερα ψάρια. Καθώς 

αυξάνεται η πίεση από την αλιεία, αυξάνεται η ζημιά στη δομή και 

τη λειτουργία οικοσυστήματος του ωκεανού. 

Σήμερα, ο παγκόσμιος αλιευτικός στόλος εκτιμάται ότι έχει έως και 
δυόμισι φορές τη χωρητικότητα που απαιτείται για να πιάσει αυτό 
που πραγματικά χρειαζόμαστε. Η ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 
2030 για την αειφόρο ανάπτυξη ζήτησε τον τερματισμό των 
επιβλαβών επιδοτήσεων. 

 



Η συστηματική 
υπεραλίευση 
επιδεινώνεται ακόμη 
περισσότερο από τα 
παράνομα αλιεύματα και 
το παράνομο εμπόριο. 
Στην πραγματικότητα, 
μερικές από τις χειρότερες 
επιπτώσεις για τους 
ωκεανούς, προκαλούνται 
από την εκτεταμένη 
παράνομη αλιεία 
(παράνομα δίχτυα), η 
οποία εκτιμάται ότι 
ανέρχεται σε έως και 30% 
των αλιευμάτων ή 
περισσότερο για είδη 
υψηλής αξίας. 
 



    Είναι οποιαδήποτε αλίευμα που δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ή να διαχειριστεί. Καλύπτει όλες 

τις μορφές θαλάσσιας ζωής που αλιεύονται και 

δεν μπορούν να πωληθούν αμέσως στην 

παγκόσμια αγορά. 

 

Παρεμπίπτον αλίευμα 

Τράτες βυθού 

Απλάδια δίχτυα 

Βυθοκόρηση  

 

Αλιεία με δυναμίτη 

 
• Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί δηλητήριο και 

εκρηκτικά για να πιαστούν ψάρια. Μπορεί να 
πιάσει πολλά ψάρια ταυτόχρονα, αλλά 
προκαλεί σοβαρές ζημιές τόσο στους 
καταναλωτές όσο και στο περιβάλλον 

• Δημιουργεί παρόμοια ζημιά με την τράτα 
βυθού • Τα αλιευτικά σέρνουν ένα δίχτυ κατά μήκος του 

βυθού του ωκεανού και τραβούν στην κορυφή όποια 

ζωντανά θαλάσσια πλάσματα πιαστούν. Είναι 

επιβλαβές για τα οικοσυστήματα του πυθμένα των 

ωκεανών και παράγει παρεμπίπτουσα αλιεία. 

 

• είδη που δεν αποτελούν στόχο αλίευσης, 
παραμένουν παγιδευμένα στα δίχτυα 



Οι μη βιώσιμες αλιευτικές 

δραστηριότητες και ρυθμοί που 

συνοδεύονται από νέες μορφές 

εντατικής υδατοκαλλιέργειας 

ενδέχεται να μην είναι πλέον 

βιώσιμες, επειδή αυτή η πρακτική 

αναπαραγωγής μεταβάλλει τη 

βιολογική ισορροπία της θαλάσσιας 

περιοχής μέσω της εισαγωγής νέων 

ειδών και επικίνδυνων φυκιών. 

 

Υδατοκαλλιέργεια 

 



• Τα δελφίνια, οι φάλαινες και οι θαλάσσιες 
χελώνες καταλήγουν να τρώνε και να 
εισπνέουν τα δηλητηριώδη λάδια. 
 

Πετρελαιοκηλίδες 

    Τα πουλιά και τα θηλαστικά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
θανάτου από υποθερμία, επειδή το λάδι αποδυναμώνει την 
ικανότητά τους να απωθούν το νερό και να μονώνουν το σώμα 
τους από το κρύο νερό. 

• Τα ψάρια, τα οστρακοειδή και τα κοράλλια 
ενδέχεται να παρουσιάσουν μειωμένη ανάπτυξη, 
υπερμεγέθη συκώτια, αλλαγές στην καρδιά και 
τους ρυθμούς αναπνοής, διάβρωση των 
πτερυγίων, προβλήματα αναπαραγωγής. 



Ο ήχος ταξιδεύει  4,5 φορές πιο γρήγορα 
στο νερό στον αέρα 

Πολλά θαλάσσια θηλαστικά, όπως τα κητοειδή, έχουν 

αναπτύξει ακοή που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν 

ήχο-πλοήγηση ή βιολογικό σόναρ, με τα ζώα να 

εκπέμπουν έναν ήχο και να μπορούν να εκτιμούν το 

περιβάλλον βάσει των επιστρεφόμενων ήχων, ώστε να 

μπορούν να αναζητήσουν τροφή στο βυθό, να  

προσανατολίζονται, να επικοινωνούν, να ανιχνεύουν 

αρπακτικά και να βρίσκουν τρύπες στον πάγο ώστε να 

μπορούν να αναδύονται και να αναπνέουν 

 

Ακουστική ρύπανση 



•Τα αεροβόλα και τα κανόνια αέρα 
χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των 
αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, 

παράγουν υποβρύχια ηχητικά κύματα με ηχώ που 
αντανακλάται από τον βυθό και αποκαλύπτει την 
παρουσία και τον τύπο του αποθέματος.  
 
•Παράγουν θορύβους πολύ υψηλής έντασης με 
χαμηλή συχνότητα σε επαναλαμβανόμενους κύκλους 
που διαρκούν εβδομάδες ή μήνες. 

 
•Μπορούν επίσης να προκαλέσουν απώλεια ακοής 
στα κητοειδή και τα ψάρια, ενώ οι χελώνες μπορούν 

να αναπτύξουν τάσεις άγχους και φυγής (αγχώδεις 
αντιδράσεις). 

 

Ένας πυροβολισμός κάθε 10/12 
δευτερόλεπτα με ένταση έως 260 
ντεσιμπέλ. 



•Ήχο-εντοπιστικές συσκευές (Sonar): για 

στρατιωτική ή πολιτική χρήση, μπορεί να προκαλέσουν 

ανωμαλίες συμπεριφοράς, αποπροσανατολισμό, 

προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, θάνατο. 

•Ανάπτυξη παράκτιων κτιρίων: κατασκευή 

θεμελίων στη θάλασσα που περιλαμβάνει μηχανές 

τοποθέτησης πασάλων με βάρη. 

•Θαλάσσια κυκλοφορία: αυξάνεται συνεχώς και 

υπάρχουν πραγματικοί "αυτοκινητόδρομοι της 

θάλασσας«. 

•Άλλες μορφές διαταραχής αντιπροσωπεύουν οι 

αλιευτικές δραστηριότητες και οι 

ανεμογεννήτριες. 



Ρύπανση από το πλαστικό 

α π ο ρ ρ ι μ μ ά τω ν  ε π ι π λ έ ο υ ν  σ τ η ν  ε π ι φ ά ν ε ι α  τ ο υ  ωκ ε α ν ο ύ  

300,000 τόνοι 



Από  όλα  τα  παραχθέντα  
πλαστικά  απόβλητα ,  περίπου  5- 
13 εκατομμύρια  τόνοι  
καταλήγουν  στους  ωκεανούς  του  
κόσμου  κάθε  χρόνο .  

•Μόνο στην Ευρώπη καταναλώνουμε 
περίπου 100 δισεκατομμύρια πλαστικές 
σακούλες κάθε χρόνο. 
 
•10 προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των 
μπουκαλιών, αποτελούν από μόνα τους, το 
43% του συνόλου των θαλάσσιων 
απορριμμάτων.. 

Τεράστια παραγωγή για πολύ 
σύντομη χρήση 



Πώς τα πλαστικά απόβλητα επηρεάζουν τους ωκεανούς 
Μεταξύ 70 και 130 χιλιάδων τόνων 

μικρό-πλαστικών καταλήγουν στη 

Μεσόγειο Θάλασσα και στις θάλασσες 

της Ευρώπης κάθε χρόνο 

134 είδη είναι θύματα της κατάποσης 

πλαστικών, που εισέρχονται έτσι στην 

τροφική αλυσίδα, και φτάνουν μέχρι και 

σε εμάς. 

 

Το μικρό-πλαστικό απελευθερώνει ρύπους στο 

στομάχι του σώματος που το καταπίνει: 78% 

από αυτά είναι τοξικά 



Ξενικά είδη 



Θαλάσσια χωροκατακτητικά 

Ξενικά είδη 

 •Ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα την εισαγωγή ειδών από άλλες 

θάλασσες. Αυτά τα είδη, όταν βρίσκονται μακριά από τν ενδημική φυσική τους κατανομή, μπορούν 

να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα για τα εγγενή είδη, ονομάζουμε αυτά τα εξωγήινα είδη 

Θαλάσσια Χωροκατακτητικά Ξενικά είδη 
 

Περιγράφονται ως ένας από τους κύριους παράγοντες της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως 
 
•Στη Μεσόγειο Θάλασσα έχουν ήδη επιβεβαιωθεί περισσότερα από 1000 τέτοια ξενικά είδη. 
  
•Η Ελλάδα, είναι μία από τις πιο επηρεασμένες χώρες  με περισσότερες από 300 καταγραμμένες  

εμφανίσεις θαλάσσιων ξενικών ειδών. 
  



 Θαλάσσια χωροκατακτητικά 

ξενικά είδη 

 
 

  

Caulerpa taxifolia 

Τorquigener flavimaculosus  

Siganus rivulatus 

Sargocentron rubrum 

Rhopilema nomadica  

Parupeneus forskalii 

Callinectes sapidus 

Rapana venosa 

Phallusia nigra 



1 

ΠΩΣ ΤΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΤΑΝΟΥΝ  
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΟΙΚΟΤΟΠΟΥΣ; 

Η γνώση σχετικά με την οδό 
εισαγωγής είναι πολύ 
σημαντική για τον 
προσδιορισμό του τρόπου 
με τον οποίο τα ξένα είδη 
έχουν χρησιμοποιήσει για 
να φτάσουν σε μια νέα 
περιοχή. Αυτό μπορεί να 
μας βοηθήσει να 
σταματήσουμε ή να 
ελέγξουμε την άφιξη νέων 
ξένων ειδών. 

 



Νερό 
Έρματος 



Η Διώρυγα του Σουέζ 
Είναι ένα τεχνητό κανάλι που συνδέει τη Μεσόγειο με 
την Ερυθρά Θάλασσα. Τα είδη που φθάνουν στη 
Μεσόγειο μέσω της διώρυγας του Σουέζ ονομάζονται 
Λεσεψιανά είδη  

Εκούσια και 
Ακούσια 
εισαγωγή 

 •Ενυδρεία 
•Εμπόριο εξωτικών ειδών 
•Απόδραση από ζωολογικό κήπο 
•Αλιεία 
 



Σας  ευχαριστούμε ! 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου 

Η παρουσίαση αυτή δημιουργήθηκε από τη Daniela Sannino, θαλάσσια βιολόγο από το Πανεπιστήμιο 
του Σάσσαρι της Σαρδηνίας (Ιταλία), στη διάρκεια της πρακτικής Erasmus+ στο ΚΠΕ Βάμου (Σεπτέμβριος – 
Δεκέμβριος 2020). Μεταφράστηκε στα Ελληνικά από την Π.Ο. του ΚΠΕ Βάμου. 


