
 

 

Ρύπανση των θαλάσσιων βιοτόπων : Μάθε, 
∆ράσε, Προστάτεψε!!! 
Η Ελλάδα περιβρέχεται από τη Μεσόγειο που κινδυνεύει από την υπεραλίευση 

και  τη  θαλάσσια  ρύπανση.  Για  αυτό  το  λόγο  πρέπει  να  αγωνιστούμε  για  την 

δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με το 

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, οι απειλές για τα θαλάσσια 

θηλαστικά  είναι  η  αλιεία,  η  προσκρούσεις  με  πλοία,  η  υποβρύχια  ρύπανση,  η 

ρύπανση από τα σκουπίδια από τις θάλασσες  ,οι  τοξικές χημικές ουσίες και οι 

πετρελαιοκηλίδες. 

 

  Ένα  ελαφρύ  και  επαναχρησιμοποιούμενο  υλικό  που  απορροφά  μέχρι 

και 33 φορές το βάρος του σε χημικά ανέπτυξαν Αυστραλοί ερευνητές από το 

Πανεπιστήμιο Deakin, με επικεφαλής τον Δρ. IanChen. 

Πρόκειται για νανοφύλλα λευκού γραφενίου, τα οποία θεωρούνται νέο εργαλείο 

για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων, αφού απορροφούν ένα ευρύ 

φάσμα οργανικών ρυπαντών, από βιομηχανικά χημικά μέχρι λάδι μηχανής.  

  Το  υπεραπορροφητικό  πολυμερές Polyolefin  Oil  Superabsorbent 

Polymer μεταλλάσσει  το  αργό  πετρέλαιο  σε  ένα  “μαλακό,  στερεό τζελ που 

περιέχει  πετρέλαιο).  Οι  ερευνητές  ισχυρίζονται  πως 453  γραμμάρια  του 

πολυμερούς  μπορούν  να  “τραβήξουν”  19  λίτραπετρελαίου,  χωρίς  να 

απορροφήσουν  νερό.  Στη  συνέχεια  το  τζελ  μπορεί  εύκολα  να  συλλεχθεί,  να 

μεταφερθεί και  να υποβληθεί σε διύλιση ώστε να ανακτηθεί το  “παγιδευμένο” 

πετρέλαιο.  

Ερευνητές  του  Τεχνολογικού  Κολεγίου  Μηχανικής  στη  Βιρτζίνια 

κατασκευάζουν  μια  τεράστια  ρομποτική  μέδουσα,  η  οποία  μελλοντικά  θα 



 

 

μπορούσε  να  εξετάζει  την  κατάσταση  των  ωκεανών,  να  χαρτογραφεί  τον 

πυθμένα  των  ωκεανών  και  να  μελετά  την  υδρόβια  ζωή.  Υπάρχει  ακόμα  ένα 

φωτοκαταλυτικόνανοδίκτυο  κατασκευασμένο  από  οξείδιο  του  χαλκού 

βολφραμίου,  το  οποίο  όταν  ενεργοποιηθεί  από  την  ηλιακή  ακτινοβολία, 

εκμεταλλευόμενο  το  σύνολο  του  ηλιακού  φάσματος,  μπορεί  να  διασπάσει  το 

πετρέλαιο, αφήνοντας πίσω του βοδιασπώμενες χημικές ουσίες. «Αυτό το υλικό 

έχει εξαιρετική απόδοση συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα 

γραμμάριο  του  υλικού  θα  απορροφήσει  30  γραμμάρια  πετρελαίου»,  δήλωσε  ο 

Δρ.  Chen  προσθέτοντας  ότι  τα  νανοφύλλαγραφενίου  σημειώνουν  τους 

υψηλότερους ρυθμούς απορρόφησης. 

Τα  «μαγικά»  νανοφύλλα  απορροφούν  τα  τοξικά  χημικά  και  πετρέλαιο 

εντός δυο λεπτών από τη στιγμή που θα τοποθετηθούν στο νερό. Το χρώμα τους 

σταδιακά αλλάζει μέχρι που γίνονται καφέ. 

Ωστόσο,  ο  υψηλός  ρυθμός  απορρόφησης  δεν  είναι  το  μοναδικό 

πλεονέκτημα  που  παρουσιάζουν,  καθώς  μετά  τη  χρήση  μπορούν  να 

καθαριστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αρκετές φορές ακόμα. 

Το  γεγονός  ότι  ανακυκλώνονται  καθιστά  τα  νανοφύλλαγραφενίου  οικονομική 

εναλλακτική  στις  υπάρχουσες  τεχνολογίες,  οι  οποίες  εξάλλου  δεν  είναι  το  ίδιο 

αποδοτικές.Το  νέο  υλικό  παράγεται  σε  υψηλές  θερμοκρασίες 1.000  βαθμών 

Κελσίου, οπότε  επιπλέει  στο  νερό  χωρίς  να  επηρεάζεται  από  τα  κύματα  ή 

άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

 

 

Θεωρούμε ότι η παραπάνω τεχνολογία θα συμβάλλει καθοριστικά στην 

επίλυση  του  προβλήματος  των  πετρελαιοκηλίδων  των  θαλασσών.  Γι’  αυτό, 



 

 

προτείνουμε  οι  άνθρωποι  να  τηρούν  τους  νόμους  και  να  υπάρχει  μεγαλύτερη 

προστασία  στις  θάλασσες.  Ακόμη  τα  δελφίνια  υποφέρουν  από  την  εντατική 

αλιεία  των ανθρώπων,  συχνά πιάνονται  στα  δίχτυα,  ενώ  τα ψάρια που  τρώνε 

λιγοστεύουν.  Οι  άνθρωποι  πρέπει  να  είναι  πιο  προσεκτικοί  στην  αλίευση  των 

ψαριών και, φυσικά, να μην ρυπαίνουν τη θάλασσα. 

Οι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν τι κάνουν, γιατί, αλλιώς,   τα 

ψάρια  θα  εξαφανιστούν  τελείως.  Ένα  παράδειγμα  για  την  καταστροφή  που 

επιφέρουν οι άνθρωποι στους υδροβιότοπους: Η ευρωπαϊκή βίδρα κυνηγιόταν 

από  παλιά  για  τη  μεταξένια  γούνα  της  και  κινδύνεψε  να  χαθεί  το  1970.  Στη 

Γαλλία,  για  παράδειγμα,  από  ένα  πληθυσμό  50.000  βιδρών  απόμειναν  μόνο 

1.000. Η βίδρα προστατεύεται πλέον με νόμους, αλλά απειλείται ακόμα από την 

μόλυνση  των  θαλασσών,  την  οικιστική  ανάπτυξη,  την  καταστροφή  των 

οικοσυστημάτων, όπου ζει, και από άλλες ανθρώπινες επεμβάσεις σε αυτά, όπως 

η εκτροπή της ροής των ποταμών, η άντληση του νερού κ.α. 

 

  Αν  εμείς  οι  ίδιοι  ρυπαίνουμε  τις  θάλασσές  μας,  αυτό  έχει  ως 

αποτέλεσμα  τα  ψάρια  να  λιγοστεύουν  όλο  και  περισσότερο.  Επομένως,  να 

κάνουμε  μια  προσπάθεια  όλοι  μαζί,  για  να  προλάβουμε  τους  κινδύνους 

εξαφάνισης των πουλιών και των ψαριών. Καταληκτικά, το σύνθημά μας είναι 

ένα: μάθετε, δράστε, προστατέψτε θάλασσες, ακτές, λίμνες και ποταμούς! Είναι 

το σπίτι σας! 

Οι δημοσιογράφοι: Βασιλική Μπουκόρου, Αποστόλης Ντόκος, Σοφία Ράντζα   


