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Πρόλογος

Οι θαλάσσιες επιστήμες παρουσίασαν τις τελευταίες δεκαετίες σημα-
ντική πρόοδο στην κατανόηση του θαλάσσιου χώρου, των θαλασσίων 
διεργασιών και των εφαρμογών για την αξιοποίηση του θαλάσσιου 
πλούτου. Η Ελλάδα συμμετέχει στην όλη επιστημονική προσπάθεια 
χάρις στο υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό των ερευνητικών 
κέντρων και των πανεπιστημίων της αλλά και μέσω της επιτυχούς δι-
εκδίκησης και υλοποίησης μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων στις 
Ελληνικές θάλασσες αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα.

Καθώς εντείνονται οι επιστημονικές δραστηριότητες στον θαλάσσιο 
χώρο, διευρύνονται συνεχώς τα επιστημονικά πεδία που βρίσκουν εν-
διαφέρον και εφαρμογή στη θάλασσα. Στα θεωρούμενα πλέον κλασ-
σικά θεματικά πεδία που συγκροτούν τις επιστήμες της θάλασσας 
δηλαδή τη φυσική, χημική, βιολογική και γεωλογική ωκεανογραφία, 
έχουν προστεθεί νέα. Αναφέρονται ενδεικτικά η έμφαση και στροφή 
των περιβαλλοντικών επιστημών στον θαλάσσιο χώρο, ο θαλάσσιος 
χωροταξικός σχεδιασμός, η θαλάσσια (οικο)τοξικολογία, η θαλάσσια βι-
οτεχνολογία και η θαλάσσια τεχνολογία. Η τελευταία, συνεχώς και αλ-
ματωδώς εξελισσόμενη, στοχεύει στην αξιοποίηση θαλασσίων πόρων, 
ορυκτών (πετρελαίου και ορισμένων μετάλλων), βιολογικών (αλιείας 
και υδατοκαλλιεργειών) αλλά, τα τελευταία χρόνια, και αειφόρων ενερ-
γειακών πόρων (αξιοποίηση θαλάσσιας γεωθερμίας, θαλάσσια αιολικά 
πάρκα, παλίρροιες και κύματα). Σε αυτή την πολυεπιστημονική σύν-
θεση και συνέργεια δεν είναι δυνατόν να παραλειφθεί η συμβολή της 
νομικής επιστήμης σε θέσπιση διεθνών συμβάσεων για την αξιοποίηση 
πλουτοπαραγωγικών πηγών στον διεθνή θαλάσσιο χώρο καθώς και 
προστασία, διεθνώς, του θαλασσίου περιβάλλοντος. Πρόκειται κυρίως 
για διακρατικές συμφωνίες που αφορούν συγκεκριμένες θαλάσσιες πε-
ριοχές όπως Μεσόγειο, Βαλτική και Μαύρη Θάλασσα. Σημαντικές είναι 
και οι Οδηγίες, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης για την προστασία των θαλασσών της. Επί πλέον όλων αυτών, με-
γάλη έμφαση δίδεται τις τελευταίες δεκαετίες στη σημασία, ανάδειξη 
και προστασία των θαλασσίων οικοσυστημικών υπηρεσιών καθώς και 
στην γαλάζια ανάπτυξη (blue growth) ιδίως από τα οικονομικώς ανε-
πτυγμένα κράτη. Ολες αυτές οι επιστημονικές δραστηριότητες συ-
γκροτούν ένα πλαίσιο που συνεχώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται με 
νέα γνώση, εμπειρία και εφαρμογές για τον θαλάσσιο χώρο και που 
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αποβλέπει, στο μέτρο του δυνατού, στην εξερεύνηση, εκμετάλλευση 
και διαχείριση του θαλάσσιου χώρου.

Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι η γνώση γύρω από το θαλάσσιο 
περιβάλλον δεν αφορά πλέον μόνο τους επαγγελματίες ωκεανογρά-
φους αλλά και ένα ευρύ φάσμα επιστημόνων και επιχειρηματιών που 
δραστηριοποιούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι σήμερα πλέον μηχανικοί, φυσικοί, χημικοί, γεωλόγοι, βιολόγοι, γεω-
πόνοι, κτηνίατροι, περιβαλλοντολόγοι, επιβάλλεται να αποκτούν  μέσα 
από το πρόγραμμα των σπουδών τους, τουλάχιστον τις βασικές επιστη-
μονικές γνώσεις των πεδίων που συγκροτούν στη σύγχρονη εποχή  το 
γνωστικό πεδίο των θαλασσίων επιστημών.  Σε αυτό ακριβώς το ση-
μείο έγκειται η συμβολή του παρόντος τόμου. Πρόκειται για συνοπτική 
εγκυκλοπαίδεια των θαλασσίων επιστημών  και εκτιμώ ότι θα αποτε-
λέσει για όλους αυτούς χρήσιμο εργαλείο βιβλιογραφικής αναζήτησης.

Επί πλέον, εξειδικευμένοι επιστήμονες, δεδομένης μάλιστα της δι-
επιστημονικής προσέγγισης των ζητημάτων του θαλασσίου χώρου 
(περιβαλλοντικών, χωροταξικών, αξιοποίησης θαλασσίων πόρων), βρί-
σκονται συχνά στην ανάγκη να αναζητήσουν κατά τρόπο συνοπτικό, 
πληροφορία από άλλα παρεμφερή γνωστικά πεδία των θαλασσίων επι-
στημών.  Ενας θαλάσσιος γεωλόγος, επί παραδείγματι, πρέπει να έχει 
εύκολη πρόσβαση σε επιστημονικά θέματα θαλάσσιας χημείας, θαλάσ-
σιας βιολογίας, σχετικής με την προστασία και διαχείριση του θαλασ-
σίου περιβάλλοντος νομοθεσίας, διεθνών περιφερειακών συνθηκών 
που στοχεύουν στην καλή κατάσταση υγείας των θαλασσίων οικοσυ-
στημάτων και την ποιότητα των θαλασσών χωρίς να παραγνωρίζεται 
η δυνατότητα της ηλεκτρονικής αναζήτησης. Το βιβλίο θα του είναι 
χρήσιμο γιατί περιορίζει την έκταση των λημμάτων στις 300 λέξεις έτσι 
ώστε ο αναγνώστης να αποκτά σαφή γνώση του αντικειμένου που τον 
αφορά, χωρίς πλατειασμούς και λεπτομέρειες περιττές κατά την πρώτη 
του επαφή με το θέμα.

Εκτιμάται ακόμη ότι θα αποβεί χρήσιμο και σε διοικητικά στελέχη 
που διαχειρίζονται θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και ποιότητας 
θαλασσίου περιβάλλοντος, ιδιαίτερα παράκτιας διαχείρισης, θαλάσ-
σιας ρύπανσης, προστασίας οικοσυστημάτων και εν γένει ποιότητας 
του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η σωστή άσκηση περιβαλλοντικής πο-
λιτικής και διαχείρισης επιβάλλει βασική τουλάχιστον γνώση εννοιών, 
φαινομένων και διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο θαλάσσιο περι-
βάλλον. Διοικητικά στελέχη με βασικές σπουδές στο χώρο της νομικής 
επιστήμης, των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων 
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θα έχουν ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για άμεση και συνοπτική αντίληψη 
σωρείας θεμάτων που αναφέρονται στις διάφορες πτυχές του φυσικού 
περιβάλλοντος.

Με βάση το σκεπτικό που ήδη εκτέθηκε, εκτιμάται ότι φοιτητές, δι-
δάσκοντες και επιστήμονες, επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 
στον θαλάσσιο χώρο καθώς και διοικητικά στελέχη σε κρατικές υπη-
ρεσίες και οργανισμούς, θα βρουν έναν εύκολο και αποδοτικό τρόπο 
πρόσβασης σε επιστημονική πληροφορία που αφορά τον χώρο της ωκε-
ανογραφίας αλλά και τον ευρύτερο χώρο των θαλασσίων επιστημών.

Μιχάλης Καρύδης
2020

Μυτιλήνη
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Σχετικά με το βιβλίο και τη χρήση του

Το βιβλίο αυτό είναι επίτομη «Εγκυκλοπαίδεια Θαλασσίων Επιστημών» 
και πραγματεύεται έννοιες από θαλάσσιες επιστήμες ή και από πα-
ρεμφερείς επιστημονικούς κλάδους των οποίων τα επιστημονικά τους 
ενδιαφέροντα συνδέονται με το θαλάσσιο περιβάλλον. Στόχος του βι-
βλίου είναι να δώσει στον χρήστη (εκπαιδευτικό όλων των βαθμίδων, 
βιολόγο, γεωλόγο, χημικό, μηχανικό, νομικό, κοινωνιολόγο, αρχαιολόγο, 
στέλεχος ναυτιλιακής επιχείρησης) εύκολη βιβλιογραφική πρόσβαση 
ώστε να κατανοήσει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια έννοιες που χρησιμο-
ποιούνται στο πεδίο των θαλασσίων επιστημών. Ιδιαίτερη προσπάθεια 
έχει καταβληθεί ώστε τα λήμματα να είναι κατανοητά και να περιγρά-
φουν το κάθε αντικείμενο με σαφήνεια και επάρκεια χωρίς όμως πλα-
τειασμούς και λεπτομέρειες. Για το λόγο αυτό έχει ληφθεί μέριμνα, έτσι 
ώστε η έκταση του κάθε λήμματος να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις. 
Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις που κρίθηκε ότι η προ-
σήλωση στο στόχο των 300 λέξεων θα απέβαινε σε βάρος της σαφή-
νειας και της εν γένει σωστής παρουσίασης του θέματος.

Επειδή το βιβλίο απευθύνεται σε ευρύ αναγνωστικό κοινό, από 
πολλά επιστημονικά πεδία, θετικών, κοινωνικών και νομικών επιστη-
μών, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μαθηματικοί τύποι, παρά το γεγονός 
ότι πολλά φαινόμενα που αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι 
πλήρως ή έστω σε μεγάλο βαθμό «μαθηματικοποιημένα». Από τα πα-
ραπάνω είναι σαφές ότι ούτε τα θέματα που αναφέρονται εξαντλού-
νται ούτε ο παρών τόμος θα μπορούσε να αποτελέσει υποκατάστατο 
επιστημονικών συγγραμμάτων που πραγματεύονται διάφορες όψεις 
των θαλασσίων επιστημών. Ηδη στη βιβλιογραφία αναφέρεται ικανός 
αριθμός συγγραμμάτων που έχουν αποτελέσει τις πηγές μου κατά τη 
συγγραφή του παρόντος τόμου. Για να μην δυσκολεύεται ο αναγνώ-
στης στις τυχόν βιβλιογραφικές του αναζητήσεις, η παρατεθείσα βι-
βλιογραφία έχει περιοριστεί σε κλασσικά συγγράμματα. Οι ελάχιστες 
εξειδικευμένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά που έχουν συ-
μπεριληφθεί αναφέρονται σε θέματα αιχμής που είτε δεν έχουν ακόμη 
συμπεριληφθεί σε συγγράμματα είτε που λόγω της γρήγορης εξέλιξης 
τους, έχει ξεπεραστεί η τυχόν πραγμάτευση τους στα βιβλία. 

Σχετικά με τη χρήση του παρόντος τόμου: τα λήμματα έχουν ταξι-
νομηθεί κατ’ αλφαβητική σειρά. Μέσα σε παρένθεση παρατίθεται και 
η απόδοση τους στην Αγγλική. Λέξεις που αναφέρονται στο κείμενο 
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λήμματος αλλά συμβαίνει και να αποτελούν ξεχωριστό λήμμα σημει-
ώνονται με έντονα γράμματα (bold). Πέραν αυτού υπάρχουν πολλές 
παραπομπές του τύπου «βλέπε →..» που οδηγούν τον αναγνώστη σε 
παρεμφερή θέματα. Παρ’ όλα αυτά έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε 
το κάθε λήμμα να είναι αυτόνομο κατά το περιεχόμενο δηλαδή να μην 
υποχρεώνει τον αναγνώστη να καταφύγει οπωσδήποτε σε παραπο-
μπή. Η τυχόν υποχρεωτική μετάβαση στην παραπομπή θα ακύρωνε 
πρακτικά τον χαρακτήρα του βιβλίου ως εγχειριδίου γρήγορης πρό-
σβασης σε συγκεκριμένη πληροφορία που αφορά το θαλάσσιο περι-
βάλλον. Αυτό αναπόφευκτα έχει οδηγήσει σε κάποιες επαναλήψεις, 
δηλαδή κάποια συγκεκριμένη πληροφορία που μπορεί να αναφέρεται 
σε δύο ή και περισσότερα λήμματα. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις η 
Ελληνική ορολογία δεν είναι δόκιμη ή επειδή συμβαίνει κάποιοι όροι 
να έχουν αποδοθεί στα Ελληνικά με περισσότερους του ενός τρόπους, 
φαινόμενο δυστυχώς σύνηθες, παρατίθενται και οι αγγλικοί όροι. Πα-
ράλληλα υπάρχει ευρετήριο στο τέλος του τόμου με όλα τα λήμματα 
του παρόντος τόμου στην Αγγλική. Αυτό θα διευκολύνει τους αναγνώ-
στες που χρησιμοποιούν Αγγλική βιβλιογραφία ώστε να μπορούν, εφ’ 
όσον το επιθυμούν, να εντοπίσουν εύκολα το αντίστοιχο λήμμα αντί να 
ταλαιπωρούνται ψάχνοντας για διαφορετικές πιθανές αποδόσεις του 
συγκεκριμένου όρου στην Ελληνική γλώσσα. Για τη συγγραφή του κάθε 
λήμματος έχουν, στις πλείστες των περιπτώσεων, χρησιμοποιηθεί αρ-
κετές πηγές. Στις ειδικές περιπτώσεις που έχει χρησιμοποιηθεί μία βι-
βλιογραφική πηγή ή κυρίως μια βιβλιογραφική πηγή, τότε η πηγή αυτή 
αναφέρεται στο τέλος του λήμματος.

Εκτιμάται ότι όλα όσα εξετέθησαν παραπάνω θα διευκολύνουν τους 
αναγνώστες. Παρ’ όλα αυτά τυχόν υποδείξεις τους που θα καθιστού-
σαν τον παρόντα τόμο ακόμα πιο εύχρηστο, θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

Ο Συγγραφέας
Μ. Καρύδης



1

A

Αβιοτικό περιβάλλον (abiotic environment) το περιβάλλον που χαρα-
κτηρίζεται από απουσία ζωής.

Αβυσσαία ζώνη (abyssal zone) περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα βάθη της 
θάλασσας που κυμαίνονται μεταξύ 2,000m και 6,000m. Η αβυσσαία 
ζώνη εκτείνεται δηλαδή μεταξύ της βαθύαλης ζώνης και της αδαίας 
ζώνης, καλύπτει δε το 75% της επιφανείας της θάλασσας.

Αβυσσαία πεδιάδα (abyssal plain) περιοχές του θαλάσσιου πυθμένα 
σε βάθη που κυμαίνονται μεταξύ 4,000 και 6,000m. Οι αβυσσικές πε-
διάδες είναι αρκετά επίπεδες με κλίσεις μικρότερες από 1:1,000. Είναι 
από τα πιο επίπεδα τμήματα της επιφάνειας της γης. Αποτελούν συνέ-
χεια της ηπειρωτικής κατωφέρειας και η οριζόντια ανάπτυξη τους κυ-
μαίνεται μεταξύ 200 και 2,000km.  Απαντώνται ευρέως στον Ατλαντικό 
Ωκεανό και τον Ινδικό Ωκεανό καθώς και στις θάλασσες του περιθωρίου 
όπως είναι η Μεσόγειος, η Καραϊβική και ο Κόλπος του Μεξικού.

Αβυσσαίος γιγαντισμός (abyssal gigantism) Σε αρκετές ομάδες καρκι-
νοειδών παρατηρείται αύξηση του μήκους των οργανισμών συναρτή-
σει του βάθους.
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A                   Άγαρ (agar) ανήκει στις πηκτικές ενώσεις που προέρχονται από τα 
ροδοφύκη και παρουσιάζουν πολλές βιομηχανικές και επιστημονικές 
εφαρμογές. Το άγαρ χρησιμοποιείται στα επιστημονικά εργαστήρια 
(υλικά καλλιεργειών), στη βιομηχανία τροφίμων, στην υφαντουργία και 
στη φαρμακευτική βιομηχανία. Επίσης χρησιμοποιείται και για την πα-
ρασκευή φωτογραφικών γαλακτωμάτων.

Αγενής αναπαραγωγή (asexual reproduction) πρόκειται για αναπαρα-
γωγή χωρίς ανταλλαγή γενετικού υλικού.

Αγκασσίζ Αλέξανδρος (Agassiz Alexander) ο A. Agassiz γεννήθηκε στην 
Ελβετία και μετανάστευσε στις Η.Π.Α το 1849. Σπούδασε στο Harvard 
μηχανική και χημεία. Εργάστηκε ως μηχανικός μεταλλείων αναλαμβά-
νοντας τελικά την διεύθυνση του μεταλλείου στην Lake Superior του 
Michigan. Παράλληλα όμως διακρίθηκε και ως σπουδαίος υδροβιολό-
γος και ωκεανογράφος, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της 
συστηματικής ζωολογίας καθώς και στην ανάπτυξη μεθόδων για την 
έρευνα των βυθών. Πρωτοποριακές για την εποχή του ήταν οι μελέτες 
του για τη βιολογία των εχινοδέρμων και ιδιαίτερα της εμβρυολογίας 
του αστερία. Ο Agassiz το 1873 άνοιξε στο Newport του Rhode Island, 
ιδιωτικό εργαστήριο. Ασχολήθηκε επί 25ετία με τη μελέτη των κοραλ-
λιογενών υφάλων επισκεπτόμενος περιοχές της Καραϊβικής, του Νό-
τιου Ειρηνικού Ωκεανού καθώς και το Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα 
της Αυστραλίας. Οι πολυετείς μελέτες του συνέβαλαν στην καλύτερη 
γνώση της θαλάσσιας πανίδας και του βυθού των ωκεανών. Το όλο 
έργο του θεωρείται ότι απετέλεσε σταθμό στην εξέλιξη της βιολογικής 
γνώσης στο πεδίο της ζωολογίας.

Αγκυροδράγα (dredge) δειγματολήπτης κατάλληλος για τη συλλογή 
βενθικών οργανισμών για ποιοτική κυρίως ανάλυση (ταξινομία). Σύρε-
ται στο βυθό και μπορεί να σαρώσει μεγάλη απόσταση που μπορεί να 
φθάσει και το 1 km. Η αγκυροδράγα διαθέτει βασική πλάκα που ρυθμί-
ζει το βάθος διείσδυσης στο ίζημα και ένα αρκετά μακρύ σάκκο για τη 
συλλογή (παγίδευση) του βιολογικού υλικού (Gray, 2003).

Άγναθα (jawless fishes) είναι τα πιο πρωτόγονα ψάρια (υπερκλάση 
Agnatha). Χαρακτηριστικό  τους είναι η έλλειψη σιαγόνων που τα έχει 
οδηγήσει σε ειδική προσαρμογή όσον αφορά την πρόσληψη της τρο-
φής: απομυζούν τη λεία τους με τη βοήθεια μυώδους στόματος και 
δοντιών διατεταγμένων σε σειρές. Το σώμα τους είναι στρογγυλό και 
εξωτερικά μοιάζει με το σώμα των φιδιών ή των χελιών. Τα άγναθα 
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 ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ψΑρΙΑ

A                   αποτελούν την κλάση των Κυκλοστόμων (Cyclostomata) που αποτελεί-
ται από τις τάξεις των Myxiformes και των Petromyzontiformes. Τα Μυ-
ξινόμορφα ή μύξινοι αριθμούν 20 περίπου είδη. Το μήκος του σώματος 
τους φθάνει το πολύ τα 80cm. Διατρέφονται από νεκρά ή ετοιμοθά-
νατα ζώα. Ζουν σε ιλυώδεις βυθούς, μέσου βάθους στους οποίους σκά-
βουν σήραγγες. Τα Πετρομυζοντόμορφα, τα οποία αριθμούν περίπου 
30 είδη, αφθονούν στις εύκρατες περιοχές. Είναι κυρίως ψάρια εσωτε-
ρικών υδάτων και μόνο λίγα είδη ζουν στο θαλάσσιο περιβάλλον στην 
ενήλικη φάση της ζωής τους. Τρέφονται ρουφώντας το αίμα άλλων ψα-
ριών, αφού προσκολληθούν στο σώμα τους. Ορισμένα είδη τρέφονται 
και με βενθικά ασπόνδυλα.

Αδοπελαγική ζώνη (hadal pelagic zone) η βαθύτερη πελαγική ζώνη που 
εκτείνεται από το βάθος των 6,000m μέχρι τον πυθμένα και η έκταση 
της αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% της επιφάνειας της θάλασσας.

Αερέγχυμα (aerenchyma) κυτταρικός ιστός με πληθώρα διακένων. 
Απαντάται στους βλαστούς και τις ρίζες κυρίως των φυτών που δια-
βιούν στα έλη και διευκολύνει την μεταφορά οξυγόνου.

Αερόβια μεθανότροφα βακτήρια (aerobic methanotrophic bacteria) 
αυτά τα βακτήρια βρίσκονται στην επιφάνεια των ιζημάτων και χρη-
σιμοποιούν το μεθάνιο που παράγεται από τη μεθανογένεση των Αρ-
χαίων (Archea). Υπάρχουν αρκετά είδη βακτηρίων, όχι απαραίτητα 
συγγενικά μεταξύ τους, που μπορούν να χρησιμοποιούν το μεθάνιο ως 
πηγή άνθρακα.

Αερόβιος οργανισμός (aerobic organism) πρόκειται για οργανισμούς 
που χρειάζονται οξυγόνο. Ο όρος αυτός αναφέρεται συνήθως σε βα-
κτήρια προς διάκριση τους από τις αναερόβιες μορφές των βακτηρίων.

Άζωτο (nitrogen) το άζωτο στο θαλάσσιο περιβάλλον παρουσιάζει πο-
λυπλοκότητα διότι το άζωτο εμφανίζεται με πολλά σθένη και κατά συ-
νέπεια με πολλές χημικές μορφές: νιτρικά ιόντα (-ΝΟ-

3), νιτρώδη (-ΝΟ-
3), 

ιόντα αμμωνίου (ΝΗ+
3) αλλά και μοριακό άζωτο (Ν2). Ιόντα αμμωνίου εκ-

κρίνονται επίσης από ζωοπλαγκτονικούς οργανισμούς και τα ψάρια. Οι 
περισσότεροι φυτοπλαγκτονικοί οργανισμοί προσλαμβάνουν το άζωτο 
υπό μορφή νιτρικών. Είναι δυνατή από ορισμένα φυτοπλαγκτονικά 
είδη η πρόσληψη του αζώτου υπό μορφήν ουρίας. Το Ν2 προσλαμβάνε-
ται από ορισμένους μόνο οργανισμούς (nitrogen fixation), κυρίως κυα-
νοβακτήρια, και μετατρέπεται τελικά σε οργανικές ενώσεις. Η αμμωνία 
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A                   οξειδώνεται σε νιτρώδη και τελικά σε νιτρικά, διεργασία γνωστή ως νι-
τροποίηση. Είναι όμως δυνατή και η αναγωγή των νιτρικών σε νιτρώδη 
και τελικά σε αμμωνία, διεργασία γνωστή ως απονιτροποίηση. Τα βα-
κτήρια που επιτελούν αυτές τις αναγωγικές αντιδράσεις ονομάζονται 
απονιτροποιά βακτήρια. Διαλυμένο οργανικό άζωτο καθώς και άζωτο 
σε σωματιδιακή μορφή αποτελούν θρεπτικό υπόστρωμα για βακτή-
ρια. Οι παραπάνω διεργασίες συνιστούν τον κύκλο του αζώτου (Εικόνα 
18). Μορφές αζώτου χρήσιμες ως πηγή θρεπτικών αναγεννούνται και 
δημιουργούν την αναγεννημένη πρωτογενή παραγωγή (regenerated 
nitrogen), ενώ η εισαγωγή στο σύστημα αζώτου εξωγενώς (πχ από τα 
ποτάμια ή αποχετευτικούς αγωγούς) οδηγεί στη νέα πρωτογενή παρα-
γωγή (new production).

Αζωτοδέσμευση (nitrogen fixation) είναι η δέσμευση αερίου αζώτου 
και η αναγωγή του σε ιόντα αμμωνίου. Η αζωτοδέσμευση επιτελεί-
ται από μερικά είδη βακτηρίων και αρκετά είδη κυανοφυκών. Η αζω-
τοδέσμευση αποτελεί τμήμα του κύκλου του αζώτου στο θαλάσσιο 
περιβάλλον.

Αθροιστική τοξική δράση (additive toxic activity) βλέπε → Τοξικότητα, 
αλληλεπίδραση τοξικών ουσιών.

Αιγιαλίτιδα ζώνη (littoral zone) πρόκειται για το βενθικό σύστημα που 
εκτείνεται μεταξύ των ορίων της πλήμμης και της ρηχίας.

Αιγιαλίτιδα ζώνη (territorial waters) ως αιγιαλίτιδα ζώνη ορίζεται η θα-
λάσσια ζώνη που αρχίζει από την ακτογραμμή επί της οποίας το παρά-
κτιο κράτος ασκεί κυριαρχία και εκτείνεται προς τη πέλαγος με εύρος 
την απόσταση που ορίζεται από το διεθνές δίκαιο. Η ακτογραμμή μπο-
ρεί να ανήκει είτε στο ηπειρωτικό έδαφος είτε σε νησιωτικούς σχημα-
τισμούς, όρος που περιλαμβάνει νήσους, νησίδες, βραχονησίδες και 
βράχους. Η αιγιαλίτιδα ζώνη που ονομάζεται επίσης ζώνη χωρικών 
υδάτων, περιλαμβάνει τη στήλη του νερού, τον πυθμένα της θάλασ-
σας, το υπέδαφος και τον υπερκείμενο εναέριο χώρο. Σύμφωνα με τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Συνθήκη 
για το ΔΘ) και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Αρθρο 3, το κάθε παράκτιο 
κράτος δύναται να ορίσει το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης του μέχρι 
τα 12 ναυτικά μίλια. Η Ελλάδα, μέχρι στιγμής, έχει ορίσει το εύρος των 
χωρικών της υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια. Οι εξαιρέσεις από αυτό τον 
κανόνα είναι περιορισμένες. Αναφερόμενοι στη Μεσόγειο, το Ηνωμένο 
Βασίλειο έχει ορίσει ζώνη των χωρικών υδάτων τα 3 ναυτικά μίλια στο 
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 ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ζΩΝΗ 

A                   Γιβραλτάρ και τις περιοχές των βάσεων του Ακρωτηρίου και της Δεκέ-
λειας της Κύπρου, καθώς και η Τουρκία που για την περιοχή του Αιγαίου 
διατηρεί τη ζώνη των χωρικών της υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια. Υπ’ όψη 
ότι το εύρος της ζώνης των χωρικών υδάτων της Τουρκίας στη Μαύρη 
Θάλασσα είναι 12 ναυτικά μίλια καθώς και κατά μήκος των ακτών της 
ανατολικά του Καστελόριζου. Χαρακτηριστικό στοιχείο που αφορά την 
αιγιαλίτιδα ζώνη είναι τα πλήρη δικαιώματα, νομοθετικά, δικαιοδοτικά 
και εκτελεστικά για το σύνολο των δράσεων από το κράτος στο οποίο 
ανήκει η αιγιαλίτιδα ζώνη (Αρθρο 2 της Συνθήκης για το ΔΘ). Κατά συνέ-
πεια η αιγιαλίτιδα ζώνη εξομοιώνεται με το έδαφος. Εξαίρεση αποτελεί 
το δικαίωμα της «αβλαβούς διέλευσης» αλλοδαπών πλοίων, δικαίωμα 
το οποίο δεν υφίσταται για τον εναέριο χώρο, το έδαφος και το υπέ-
δαφος. Πέραν των εξαιρέσεων που αφορούν το εύρος της αιγιαλίτιδας 
ζώνης χωρών της Μεσογείου, υπάρχουν επίσης στη Μεσόγειο πολλές 
επί μέρους αποκλίσεις: πέντε Μεσογειακά κράτη έχουν δηλώσει αλι-
ευτική ζώνη που υπερβαίνει το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης. Συγκεκρι-
μένα η Μάλτα έχει δηλώσει αποκλειστική αλιευτική ζώνη 25 ναυτικών 
μιλίων και η Αλγερία 32 ναυτικών μιλίων. Το εύρος της αποκλειστικής 
αλιευτικής ζώνης που έχει δηλώσει η Λιβύη είναι 62 ναυτικά μίλια, τα 
οποία ορίζονται πέραν της γραμμής βάσης του Κόλπου της Σύρτης. Ορι-
σμένες Μεσογειακές χώρες όπως είναι η Αλγερία, η Κύπρος, η Γαλλία, η 
Ιταλία και η Τυνησία διεκδικούν ζώνη 24 μιλίων για θέματα ενάλιας αρ-
χαιολογίας και ενάλιων ιστορικών τόπων. Επίσης αρκετές Μεσογειακές 
χώρες (Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία,  Γαλλία, Ισπανία,  Ιταλία, Κροατία, 
Κύπρος, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Τουρκία και Τυνησία), 
ορίζουν το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης τους από τις γραμμές βάσης 
δηλαδή ειδικές γραμμές που συνδέουν ορισμένα σημεία τα οποία 
ορίζουν κόλπους, είτε της ηπειρωτικής χώρας είτε των νήσων (βλέπε 
→ γραμμές βάσης). Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει την Ιταλία να θεω-
ρεί τον Κόλπο του Τάραντα εσωτερικά ύδατα. Το ίδιο ισχύει και για τη 
Λιβύη με τον Κόλπο της Σύρτης.

Αιωρηματοφαγία (suspension feeding) τρόπος διατροφής με διήθηση 
των αιωρουμένων σωματιδίων στη στήλη του νερού. 

Αιωρηματοφάγοι οργανισμοί (filter feeders) ο όρος αναφέρεται στους 
ζωικούς οργανισμούς που προσλαμβάνουν την τροφή τους διηθώντας 
σωματίδια από την στήλη του νερού.

Ακανθοκέφαλα (acanthocephalan) Τα ακανθοκέφαλα οφείλουν το 
όνομα τους στην χαρακτηριστική, κυλινδρική αποσυρόμενη προβοσκίδα 
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A                   που φέρει άκανθες έτσι ώστε να προσκολλάται στον ξενιστή. Ολα τα 
ακανθοκέφαλα είναι ενδοπαράσιτα διαβιούντα ως ενήλικα στο έντερο 
των σπονδυλοζώων. Το μέγεθος τους κυμαίνεται μεταξύ 1 και 2 mm και 
έχουν περιγραφεί συνολικά (χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον) περισ-
σότερα 500 είδη.

Άκουιφεξ (Aquifex) το γένος Aquifex περιλαμβάνει είδη βακτηρίων 
που είναι υπερθερμόφιλα και αναπτύσσονται σε θερμοκρασίες μέχρι 
και 95°C. Είναι χημειολιθότροφα και ο οικολογικός τους ρόλος είναι ση-
μαντικός ως πρωτογενών παραγωγών σε υδροθερμικές οπές. Ο εξαιρε-
τικά θερμόφιλος χαρακτήρας τους, έχει προσελκύσει το επιστημονικό 
ενδιαφέρον των βιοτεχνολόγων (Munn, 2011).

Ακουστικός απελευθερωτής (acoustic release) πρόκειται για μηχα-
νισμό σχεδιασμένο να συγκρατεί όργανα μέτρησης στο φουντάγιο  
(mooring). Οταν ολοκληρωθεί η περίοδος καταγραφής των μετρήσεων, 
ακουστικό σήμα που εκπέμπεται από το σκάφος υποστήριξης, ενεργο-
ποιεί τον απελευθερωτή, ο οποίος αποσυνδέει το όργανο ή τα όργανα 
από το φουντάγιο και ανεβαίνουν στην επιφάνεια της θάλασσας όπου 
και περισυλλέγονται από το σκάφος. Το ακουστικό σήμα είναι κωδικο-
ποιημένο, ώστε ήχοι από άλλα πλωτά μέσα ή διάφοροι άλλοι θόρυβοι 
από το περιβάλλον να μην διεγείρουν τον μηχανισμό και προκαλέσουν 
άστοχη απελευθέρωση των οργάνων. Τα όργανα που συγκρατούνται 
με το φουντάγιο μέσω ακουστικού απελευθερωτή συνήθως μετρούν 
ρεύματα, θερμοκρασία, αλατότητα και χλωροφύλλες.

Ακραίες τιμές (extreme values, outliers) Ως ακραία τιμή ορίζεται η 
παρατήρηση εκείνη που αποκλίνει τόσο πολύ από το σύνολο των με-
τρήσεων ώστε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προέρχεται από άλλο μη-
χανισμό ή φαινόμενο. Υπάρχουν δύο μηχανισμοί δημιουργίας ακραίων 
τιμών. Σύμφωνα με τον πρώτο μηχανισμό, πρόκειται για τιμές στο 
ακραίο τμήμα μιας ασύμμετρης κατανομής όπως είναι η λογαριθμική 
κατανομή. Σύμφωνα με τον δεύτερο μηχανισμό πρόκειται για μια δι-
αφορετική κατανομή, δευτερεύουσα, η οποία επικαλύπτεται από την 
κύρια κατανομή. Παρά το γεγονός ότι η ύπαρξη ακραίων τιμών είναι 
γενικά ανεπιθύμητη στην περίπτωση εφαρμογής μεθόδων στατιστικής 
ανάλυσης διότι αυξάνουν σημαντικά τη διακύμανση και μειώνουν ως 
εκ τούτου τον βαθμό σημαντικότητας των διαφόρων συγκρίσεων, εν 
τούτοις ο εντοπισμός τους, με στατιστικές μεθόδους, ως μεμονωμένων 
παρατηρήσεων είναι χρήσιμος διότι εκφράζουν ακραίες καταστάσεις 
του περιβάλλοντος. Το πρόβλημα όμως που απασχολεί τους ερευνητές 
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A                   είναι να γνωρίζουν αν οι ακραίες τιμές είναι ακραίες καταστάσεις ή 
απλά έχουν υπεισέλθει σφάλματα στην φάση της δειγματοληψίας ή/ 
και στη φάση της εργαστηριακής ανάλυσης. Υπάρχουν ήδη δημοσιευ-
μένες εργασίες σχετικές με την ποσοτική εκτίμηση του ευτροφισμού 
(Kitsiou and Karydis, 2011) που βασίζονται στη θεωρία των ακραίων 
τιμών (Barnett and Lewis, 1994).

Ακτινοβακτήρια (Actinobacteria) η ομάδα των ακτινοβακτηρίων πε-
ριλαμβάνει τα μυκοβακτήρια και τους ακτινομύκητες. Τα μυκοβακτή-
ρια παρουσιάζουν ευρεία κατανομή ως σαπρόφυτα σε επιφάνειες 
ιζημάτων, κοραλλιών, ψαριών και φυκιών. Ορισμένα είδη όπως το 
Mycobacterium marinum, έχει ταυτοποιηθεί ως παθογόνο σε ψάρια 
και θαλάσσια θηλαστικά, αλλά μεταφέρεται και στον άνθρωπο. Οι 
ακτινομύκητες είναι σημαντικοί από οικολογικής απόψεως γιατί είναι 
αποδομητές και συμβάλλουν στους κύκλους των θρεπτικών. Διαχέουν 
στο περιβάλλον εξωκυτταρικά ένζυμα τα οποία διασπούν πολυσακχα-
ρίτες, πρωτεΐνες και λίπη. Επίσης αποτελούν εξαιρετικά πλούσια πηγή 
δευτερογενών μεταβολιτών (Munn, 2011).

Ακτινόζωα (Radiolaria) ομάδα πλαγκτονικών πρωτόζωων με περίτε-
χνο και χαρακτηριστικό κέλυφος από διοξείδιο του πυριτίου (SiO2). Τα 
κελύφη είναι συνήθως σφαιρικά και φέρουν αγκάθια σε ακτινωτή δι-
άταξη. Τα περισσότερα ακτινόζωα είναι μικροσκοπικών διαστάσεων 
αλλά μπορεί να σχηματίζουν και αποικίες αρκετά μεγάλου μεγέθους. 
Η απόθεση των κελυφών τους στο βυθό, δημιουργεί σταδιακά την ιλύ 
των ακτινόζωων. Η ιλύς αυτή εμφανίζεται και σε βαθιά νερά γιατί τα 
κελύφη τους είναι πιο ανθεκτικά στην πίεση σε σχέση με τα κελύφη των 
τρηματοφόρων.

Ακτινομύκητες (Actinomycetes) βλέπε → Ακτινοβακτήρια

Αλατογόνος αδένας (salt gland) αδένας σε φυτικούς και ζωικούς οργα-
νισμούς για την αποβολή της περίσσειας των αλάτων.

Αλατότητα (salinity) το σύνολο των διαλυμένων αλάτων στο θαλασ-
σινό νερό. Για ευκολία θα δεχθούμε ότι αλατότητα είναι το σύνολο 
των ανόργανων αλάτων εκπεφρασμένων σε g που περιέχονται σε 1kg 
(δηλαδή 1,000g) θαλασσινού νερού όταν όλα τα ανθρακικά έχουν με-
τατραπείς σε οξείδια, τα βρωμιούχα και ιωδιούχα ιόντα έχουν μετα-
τραπεί σε χλωριούχα και η οργανική ύλη έχει οξειδωθεί πλήρως. Στην 
περίπτωση αυτή η τιμή της αλατότητας εκφράζεται επί τοις χιλίοις (‰). 
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A                   Η μέτρηση της αλατότητας τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται μέσω της 
μέτρησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Η μέθοδος αυτή δίδει μετρή-
σεις μεγάλης ακριβείας γιατί ακόμα και μικρές τιμές αλατότητας επη-
ρεάζουν την κίνηση μεγάλων μαζών νερού.  Επειδή οι συγκεντρώσεις 
των κυριότερων συστατικών που συγκροτούν την αλατότητα (Πίνακας 
Α.1) δεν επηρεάζονται από χημικές και βιολογικές αντιδράσεις θεωρεί-
ται ότι η αλατότητα επιδεικνύει συντηρητική συμπεριφορά. Η ιδιότητα 
αυτή συνεπάγεται σταθερότητα στην χημική σύσταση του θαλασσινού 
νερού. Αυτό σημαίνει ότι ενώ μπορεί να μεταβάλλεται η τιμή της αλα-
τότητας, η εκατοστιαία αναλογία των συστατικών της παραμένει στα-
θερά (βλέπε → αρχή του Marcet). Η μέση αλατότητα των ωκεάνιων 
υδάτων είναι 35‰ περίπου, όμως η τιμή της αλατότητας στη Μεσόγειο 
αυξάνεται εκ δυσμών προς ανατολάς. Οι τιμές αλατότητας στο Αιγαίο 
κυμαίνονται μεταξύ 38 και 39 ‰. 

Πίνακας Α.1 Τα κυριότερα συστατικά του θαλασσινού νερού  
και η συγκέντρωση τους

Συστατικό Συγκέντρωση (g/kg) % περιεκτικότητα κατά 
βάρος

Χλωριούχα ιόντα (Cl-) 18,98 55,04
Νάτριο (Na+) 10,56 30,61
Θειϊκά (SO4

2-) 2,65 7,68
Μαγνήσιο (Mg2+) 1,27 3,69
Ασβέστιο (Ca2+) 0,40 1,16
Κάλιο (K+) 0,38 1,10
Όξινα ανθρακικά ιόντα (HCO3

-) 0,14 0,41
βρωμιούχα ιόντα (Br-) 0,07 0,19
Ιόντα βορίου (κυρίως H3BO3) 0,03 0,07
Ιόντα Στροντίου (Sr2+) 0,01 0,04

Αλατότητα, βιολογική σημασία (biological importance of salinity) στα 
περισσότερα ασπόνδυλα και ορισμένα είδη ψαριών (καρχαρίες) η συ-
γκέντρωση των αλάτων στο αίμα είναι περίπου ίδια με τη συγκέντρωση 
τους στο θαλασσινό νερό. Αντίθετα στους τελεόστεους ιχθύες η συγκέ-
ντρωση των αλάτων στο αίμα τους είναι μόλις 30 έως 40 % σε σχέση με 
το παριβάλλον. Το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις στη φυσιολογία των 
ψαριών. Τείνουν να χάνουν υγρά λόγω ώσμωσης μέσω των ημιπερατών 


