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Περίληψη 

Παρ’ όλο που αρκετές εργασίες έχουν ασχοληθεί µε την επίδραση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος στις 

διάφορες λειτουργίες του ανθρώπου κατά την άσκηση στην ξηρά, λίγες µόνο πληροφορίες υπάρχουν για τις 

αντίστοιχες µεταβολές σε  θερµοκρασίες του νερού κατά τη βύθιση και την κολύµβηση του ατόµου στο νερό.  

Στο θέµα αυτό αναφέρεται η παρούσα ερευνητική ανασκόπηση. 

Κατά την κολύµβηση σε κανονική θερµοκρασία νερού (26° ± 1° C, κανονισµοί Fina Handbook 1994), οι 

λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισµού ανταποκρίνονται οµαλά και η απόδοση των κολυµβητών τείνει να 

βελτιώνεται. Κατά την κολύµβηση όµως σε κρύο νερό εµφανίζονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις λειτουργίες 

του κυκλοφορικού, αναπνευστικού, µυϊκού και ορµονικού συστήµατος κ.α., όπως π. χ. βραδυκαρδία, 

αγγειοσπασµός, υπεραερισµός και άλλες αλλαγές καθώς και προσαρµογές του θερµορυθµιστικού µηχανισµού, οι 

οποίες επηρεάζουν τόσο την κολυµβητική απόδοση όσο και την ίδια τη ζωή. Ιδιαίτερα στο πολύ κρύο νερό οι 

διαταραχές του καρδιαγγειακού συστήµατος µπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές αρρυθµίες της καρδιάς ή και σε 

αιφνίδιο θάνατο. Το κρύο όµως νερό, επηρεάζει την κινητική και ενεργειακή συµπεριφορά, σχετιζόµενη µε τη 

µείωση της απόδοσης των κολυµβητών, λόγω πιθανής επιρροής του στη νευροµυϊκή λειτουργία.  

Σε αυξηµένη θερµοκρασία νερού µεγαλύτερη των 28° C εµφανίζεται ταχυκαρδία, αγγειοδιαστολή και άλλες 

µεταβολές, που αποσκοπούν στην καλύτερη θερµορύθµιση. Οι επιδόσεις των κολυµβητών έχει παρατηρηθεί ότι 

είναι περίπου αντίστοιχες µε τάση βελτίωσης, µε τις επιδόσεις στην κανονική θερµοκρασία διεξαγωγής αγώνων 

26°C και πάνω, κυρίως σε αγωνίσµατα ταχύτητας, Alexiou, S. and Deligiannis, A. (1997). 

Έτσι οι επιδόσεις των κολυµβητών διαφοροποιούνται σε σχέση µε τον βαθµό απόκλισης της θερµοκρασίας του 

νερού από την κανονική και γενικότερα µεταβάλλονται οι λειτουργίες κάθε ανθρώπου που βυθίζεται στο νερό. 

 



Εισαγωγή 

 Η βύθιση του σώµατος στο νερό προκαλεί αντιδράσεις στις λειτουργίες, οι οποίες προέρχονται από τις 

φυσικές και χηµικές ιδιότητες του νερού και οι οποίες βαθµιαία ή απότοµα µέσω του δέρµατος µεταφέρονται στο 

εσωτερικό του οργανισµού, επηρεάζοντας τη συµπεριφορά τόσο στην ηρεµία όσο και στην άσκηση και το 

συναγωνισµό. Ιδιαίτερα η θερµοκρασία του νερού είναι βασικός παράγων επηρεασµού και αλλαγής των 

λειτουργιών µε συνέπεια τη διαφοροποίηση της απόδοσης και της συµπεριφοράς του σώµατος στο νερό.  

 

 Το νερό είναι πολύ καλύτερος αγωγός θερµότητας από τον αέρα. Ο συντελεστής µεταφοράς της 

εναλλασσόµενης θερµότητας κατά τη διάρκεια ηρεµίας σε ακίνητο νερό  είναι 230 watts•m¯2•°C¯1 (Nadel et al., 

1974) και στον ακίνητο αέρα είναι περίπου 9 watts•m¯2•°C¯1 (Colin et al., 1970). Μία µέθοδος που 

χρησιµοποιείται για τις φυσιολογικές αντιδράσεις του ανθρώπου στο κρύο, προσδιορίζει την κρίσιµη 

θερµοκρασία, η οποία ορίζεται ως η χαµηλότερη θερµοκρασία του αέρα ή του νερού που δεν προκαλεί αύξηση 

του µεταβολικού ρυθµού σε χρονική περίοδο τριών ωρών. Περιφερική αγγειοσύσπαση και αντανακλαστική 

συµπεριφορά του µονωτικού ιστού µεγιστοποιούν τη δράση τους  πριν προκληθεί το ρίγος (τρεµούλιασµα) και 

αρχίσει η θερµογένεση (Smith and Hana, 1975). Η κρίσιµη θερµοκρασία του νερού είναι πολλούς βαθµούς 

υψηλότερη (28° έως 33°C ) από την κρίσιµη θερµοκρασία του αέρα (21° έως 27°C), αντανακλώντας τη 

µεγαλύτερη θερµική αγωγιµότητα του νερού. Θερµική ουδετερότητα επιτυγχάνεται σε θερµοκρασία νερού 33ο µε 

34ο C, κατάσταση που επιτρέπει ήπιες κολυµβητικές δραστηριότητες, (Holmer, I. 1974), (McArdle, W.E., Magel, 

J.R., Lesmes, G.R. and Pechar, G.S. 1976),. 

 Η ακραία έκθεση στο κρύο νερό και η επιβίωση ( θερµοκρασία µικρότερη από 20° C ) έχει ως αποτέλεσµα 

µία αιφνίδια αύξηση του µεταβολικού ρυθµού από τη διέγερση των ψυχροϋποδοχέων του δέρµατος (Hayward et 

al., 1975). Τέτοια έκθεση µπορεί να συµβεί από ατύχηµα πλεούµενου σκάφους ή άλλων δραστηριοτήτων του 

ανθρώπου στο νερό ή πέφτοντας σε παγωµένα νερά µε το σπάσιµο του πάγου. Το 30% της αύξησης του 

µεταβολικού ρυθµού δαπανάται στην απώλεια θερµότητας για την επίπλευση µε σωσίβιο. Αν και η κολύµβηση 

αυξάνει το µεταβολικό ρυθµό τρεις φορές περίπου περισσότερο από ότι µε το ρίγος (τρεµούλιασµα), ο ρυθµός 

τελικά της χαµένης θερµότητας αυξάνεται σηµαντικά. Ο Hayward και οι συνάδελφοι του προτείνουν ότι σε 

χαµηλότερες από 20° C θερµοκρασίες, ο άνθρωπος είναι τελείως απαραίτητο να παραµείνει ακίνητος όταν βρεθεί 

στο νερό παρά να επιχειρήσει κολύµβηση, εκτός εάν βρίσκεται πολύ κοντά στην ακτή. Η απώλεια θερµότητας 

από  το δέρµα είναι επαυξανόµενη µε την µετακίνηση στο νερό. ∆ιότι αυξάνεται η θερµοκρασία του δέρµατος 

από τη δραστηριότητα των µυών στα χέρια και τα πόδια και κατά συνέπεια αυξάνεται η θερµική διαβάθµιση 

µεταξύ δέρµατος και νερού (Hayward et al., 1973). Με αυτές τις προσαυξήσεις χάνεται γρηγορότερα η 

θερµότητα του σώµατος. Οι πολύ υψηλές θερµοκρασίες δέρµατος σε ηρεµία στο κρύο νερό παρατηρούνται στο 

επάνω µέρος του στήθους, στις πλευρές του θώρακα και στη βουβωνική χώρα. 

Αυτό συµβαίνει διότι πολύ πιθανά, µικρό ποσό από υποδόριο λιπώδη ιστό και µύες καλύπτει αυτές τις περιοχές 

και η εγγύτητα των αιµοφόρων αγγείων στις επιφάνειες των παραπάνω περιοχών µε το περιβάλλον του ψυχρού 

νερού.  

 

Κολύµβηση και αλλαγές 

Γνωρίζοντας ότι η θερµική αγωγιµότητα είναι πολύ µεγαλύτερη στο νερό, οι φυσιολογικές αντιδράσεις 

κατά την άσκηση σε αντίστοιχες θερµοκρασίες αέρα και νερού δεν είναι πάντοτε ίδιες. Σε θερµοκρασίες νερού 



25ο C και κάτω, η κατανάλωση οξυγόνου (VO2) αυξάνεται περισσότερο από ότι σε θερµοκρασία αέρα 25ο C και η 

καρδιακή συχνότητα µειώνεται (Craig and Dvorak, 1969, McArdle et al., 1976). Η κατανάλωση οξυγόνου (VO2) 

αυξάνεται διότι το ρίγος δηµιουργεί θερµογένεση και πιθανά µία µείωση στη µηχανική ικανότητα κατά τη 

διάρκεια της άσκησης. Το καρδιακό παράγωγο αυξάνεται γραµµικά µε µία αύξηση στην κατανάλωση οξυγόνου 

(VO2), η µείωση της καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια της κολύµβησης σε κρύο νερό είναι περισσότερο 

αντισταθµιζόµενη από µία αύξηση του όγκου παλµού (McArdle et al., 1976). Ο όγκος παλµού αυξάνεται σε µία 

οφειλόµενη αύξηση της περιφερικής αγγειοσυστολής στο κρύο νερό. Όταν η θερµοκρασία του νερού είναι 300 C 

και παραπάνω, ο µεταβολικός ρυθµός και η καρδιακή συχνότητα είναι ίδια στο περιβάλλον του αέρα και του 

νερού. Εάν η αύξηση του όγκου παλµού οφείλεται στο αποτέλεσµα της υδροστατικής πίεσης από την αυξανόµενη 

περιφερική αγγειοσύσπαση, η καρδιακή συχνότητα θα µπορούσε να είναι πιεσµένη στο ζεστό νερό.     

Η θερµότητα χάνεται γρήγορα στο κρύο νερό και η κολύµβηση σε υποµέγιστες ταχύτητες µειώνει τη 

θερµοκρασία του πυρήνα του σώµατος αν και ο µεταβολικός ρυθµός αυξάνεται (Holmer and Berg, 1974, Nadel 

et al., 1974). Η αύξηση του µεταβολικού ρυθµού είναι αντιστρόφως ανάλογη της αύξησης της θερµοκρασίας του 

νερού. Τα επίπεδα του γαλακτικού οξέος είναι αυξανόµενα κατά τη διάρκεια υποµέγιστων κολυµβητικών 

αποστάσεων στο κρύο νερό, ενώ οι θερµοκρασίες των µυών µειώνονται (Knuttgen, H.G. and Saltin, B. 1973), 

(Holmer and Berg, 1974). Οι Holmer, Berg, Knuttgen και Saltin προτείνουν ότι οι χαµηλές θερµοκρασίες των 

µυών µπορούν να µεταβάλλουν τις φυσικές και χηµικές διαδικασίες στο εσωτερικό τους κατά τη διάρκεια 

κολύµβησης,  µε τελικό αποτέλεσµα τη µείωση της  µηχανικής ικανότητας στο κρύο νερό.  

 

Ανθρώπινο Σώµα και  επιδράσεις 

 Η θερµοκρασία του υδάτινου περιβάλλοντος επηρεάζει τόσο την απόδοση των κολυµβητών, όσο και τις 

σωµατικές λειτουργίες. Βασική αναφορά  της εργασίας αποτελεί η παρουσίαση των µεταβολών των λειτουργιών 

των διαφόρων συστηµάτων του οργανισµού, καθώς και του µυϊκού έργου κατά την κολύµβηση, στις διάφορες  

θερµοκρασίες νερού. 

 Μεταβολές παρατηρούνται τόσο στον πυρήνα (κέντρο), όσο και στην περιφέρεια του σώµατος (επιφάνεια, 

δέρµα), µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται ανάλογα µε τη διακύµανση της θερµοκρασίας, βαθµιαία φαινόµενα 

υποθερµίας ή υπερθερµίας. Έτσι έχει διαπιστωθεί ότι στη χαµηλή θερµοκρασία νερού (21°C) παρατηρείται µείωση 

της θερµοκρασίας του ορθού κάτω των 37°C. Αντίθετα, στην υψηλή παρατηρείται τάση αύξησης της 

θερµοκρασίας του ορθού πάνω από 38°C, (Holmer, J. and Bergh, U. 1974), (Holmer, I. 1979). 

 Στον Πίνακα Ι καταγράφονται οι ζώνες της κεντρικής θερµοκρασίας του σώµατος (Κ.Θ.Σ.) και οι γενικές 

αντιδράσεις του οργανισµού στη µείωση ή την αύξησή της. 

 Η κανονική θερµοκρασία του σώµατος κατά τη διάρκεια του 24ώρου κυµαίνεται από 36,1°C – 37,2°C, 

(McMurray, R.G. 1979). 

 Τα όρια της κεντρικής θερµοκρασίας µέσα στα οποία δεν παρατηρούνται αξιόλογες µεταβολές κατά τη 

διάρκεια κολυµβητικής προσπάθειας, κυµαίνονται από 35,5°C – 39,5°C. (Craig, A.B. and Dvorak, M. 1969), 

McMurray, R.G. and Horvath, S.M. (1979). Σε µεταβολή της θερµοκρασίας του σώµατος προς τα κάτω ή πάνω 

προκαλούνται βαθµιαία φαινόµενα δυσλειτουργίας, µείωση της απόδοσης ή ακόµη και θάνατος, (Folk, C.E. 

1974). 

 Με την αλλαγή της θερµοκρασίας του νερού παρατηρείται αντανακλαστική µεταβολή του αγγειοκινητικού 

τόνου των αγγείων του δέρµατος, µε συνέπεια να εµφανίζονται περιφερικές και κεντρικές επιδράσεις. Έτσι στο 



δέρµα διεγείρονται οι υποδοχείς, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση αγγειοσυστολής ή αγγειοδιαστολής. Αντίστοιχα 

εµφανίζονται επιδράσεις στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στους πνεύµονες, στις ορµόνες, στα σπλάγχνα, στους 

µύες, (Hollmer, I. 1979).  

 

Πίνακας Ι  
Κεντρική Θερµοκρασία Σώµατος, διαφορετικές θερµοκρασίες και λειτουργίες 
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Αντιδράσεις στο κρύο και ζεστό νερό 

 Το ψυχρό νερό προκαλεί διέγερση των ψυχροϋποδοχέων µε αποτέλεσµα την εµφάνιση αγγειοσπασµού. 

Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η ποσοστιαία αναλογία του λιπώδους ιστού και το πάχος της δερµατοπτυχής, στη 

σχέση ανταλλαγής της θερµότητας µεταξύ νερού και δέρµατος, (Holmer, I. 1979). 

 Η υψηλή θερµοκρασία νερού προκαλεί αντίθετα διέγερση των θερµοϋποδοχέων, µε αποτέλεσµα έντονη 

αγγειοδιαστολή και υπερθέρµανση του σώµατος, (McMurray, R.G. 1979). 

 Στον Πίνακα ΙΙ (τροποποίηση από Tipton, 1989) καταγράφονται περιληπτικά οι αντιδράσεις του 

οργανισµού στο κρύο νερό και τα αποτελέσµατα αυτών. Το σώµα µε αντανακλαστικές ή διαδοχικές αντιδράσεις 

(λειτουργία της αναπνοής, του δέρµατος και της καρδιάς), οδηγείται στην εξάντληση, στην αδυναµία για 

κολυµβητική απόδοση ή ακόµη και στο θάνατο. 

 Τελικά η περιφερική αντανακλαστικότητα επηρεάζει άµεσα την αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία 

διαφοροποιώντας όλους τους λειτουργικούς δείκτες των πνευµόνων της καρδιάς και των αγγείων µε συνέπεια τη 



συνολική µείωση της ανταπόκρισης του οργανισµού για επιβίωση και απόδοση  

 

Πίνακας ΙΙ 

Περίληψη κεντρικών και περιφερικών αντιδράσεων στο κρύο νερό 
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και την γλωττίδα

Ανακοπή καρδιάς  

 
 

Μεταβολές στο Καρδιοαναπνευστικό σύστηµα 

 Έντονες µεταβολές εµφανίζονται στο καρδιαγγειακό σύστηµα που επηρεάζουν αντίστοιχα την απόδοση 

της µυϊκής λειτουργίας, (McArdle, W.E., 1976), (McMurray, R.G. 1979). 

 Η χαµηλή θερµοκρασία νερού προκαλεί αντανακλαστικά στην αρχή ταχυκαρδία (αύξηση 10-20 

κτύπων/min) και στη συνέχεια βραδυκαρδία, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, της καρδιακής παροχής, του 

καρδιακού έργου και εµφάνιση του κινδύνου των αρρυθµιών, (Holmer, I. 1979), (Tipton, M.J. 1989) 

 Η υψηλή θερµοκρασία νερού οδηγεί σε ταχυκαρδία, σε µικρή µεταβολή της αρτηριακής πίεσης, σε αύξηση 

του κατά λεπτό όγκου αίµατος και σε µικρή µεταβολή του όγκου παλµού, (Holmer, I. 1979). 

 Στα Σχήµατα 1, 2 ( ∆εληγιάννης, Α. 1992) παρατηρούνται οι µεταβολές της καρδιακής συχνότητας κατά 

τη διάρκεια µέγιστης και υποµέγιστης προσπάθειας, στις θερµοκρασίες νερού 20°C, 26°C, 32°C σε κολυµβητές 



ταχύτητας και αντοχής, (Alexiou, S. and Deligiannis, A. 1997). 

 Στη χαµηλή θερµοκρασία νερού (18°C) παρατηρείται χαµηλή διακύµανση της καρδιακής συχνότητας στην 

προσπάθεια. Στην υψηλή (34°C) παρατηρείται αυξηµένη καρδιακή συχνότητα. 

 Σηµαντικές είναι οι µεταβολές στο αναπνευστικό σύστηµα. Στη χαµηλή θερµοκρασία νερού προκαλούνται 

τα φαινόµενα του υπεραερισµού, της αναπνευστικής αλκάλωσης, της υποκαπνίας, της δύσπνοιας, που έχουν ως 

αποτέλεσµα τον περιορισµό της αποβολής CO2. Στην υψηλή θερµοκρασία νερού παρατηρείται υπεραερισµός, 

µείωση του εύρους της αναπνοής, γενική δυσφορία του µηχανισµού της αναπνοής, (Folk., C.E. 1974, Mc 

Cofferty, W.B., Rochelle, R.D., Drinkwater, B.L. and Horrath, S.M. 1978, Fox, E.L. and Mathews, D.K. 1981).   

 

 
 
 
Σχήµα 1: Μεταβολές της καρδιακής συχνότητας κολυµβητών ταχύτητας µέγιστης προσπάθειας σε τρείς 
θερµοκρασίες νερού, 20ο , 26ο και 32ο C.  
 
Σχήµα 2: Μεταβολές της καρδιακής συχνότητας κολυµβητών αντοχής υποµέγιστης προσπάθειας σε τρείς 
θερµοκρασίες νερού, 20ο , 26ο και 32ο C.   
 
Μεταβολές στο ορµονικό και µυϊκό σύστηµα 

Μεταβολές, επίσης, προκαλούνται και στον ρυθµό συµπεριφοράς και έκκρισης των ορµονών. Έτσι στη χαµηλή 

θερµοκρασία νερού, παρατηρείται αύξηση αδρεναλίνης, νοραδρεναλίνης σαν άµεση συνέπεια της 

θερµορύθµισης, αύξηση των θυρεοειδικών ορµονών, µείωση της κορτιζόλης, (Galbo, H., Houston, M.E., 

Christensen, N.J., Holst, J.J., Nielsen, B., Niggard, E. and Suzuki, J. 1979). 

 Στην υψηλή θερµοκρασία νερού διαπιστώνεται επίσης αύξηση της αδρεναλίνης, νοραδρεναλίνης, αύξηση 

της κορτιζόλης και µείωση των θυρεοειδικών ορµονών, (Galbo, H., Houston, M.E., Christensen, N.J., Holst, J.J., 

Nielsen, B., Niggard, E. and Suzuki, J. 1979). 

 Κυρίαρχες είναι οι µεταβολές στους µύες, εξαιτίας της επίδρασης της θερµοκρασίας του νερού και της 

έντασης της κολυµβητικής προσπάθειας. 

 Στη χαµηλή θερµοκρασία νερού παρατηρείται µείωση της ενζυµικής δραστηριότητας, µείωση της 

αιµατικής ροής, µείωση της αντίδρασης των υγρών και της συµπεριφοράς των ηλεκτρολυτών, µε αποτέλεσµα 

σηµαντική µείωση της απόδοσης, (Holmer, J. and Bergh, U. 1974). 

 Στην υψηλή θερµοκρασία νερού, αντίθετα, διαπιστώνεται αυξηµένη αιµατική ροή, αυξηµένη παραγωγή 

υγρών, αδυναµία δραστηριότητας των ενζύµων, τοπική υπερθερµία, µε αποτέλεσµα την ύπαρξη διάφορων 



απόψεων για την απόδοση, (Holmer, J. and Bergh, U. 1974). 

 Μεταβολές της οισοφαγικής και της µυϊκής θερµοκρασίας παρατηρούνται στους κολυµβητές µε 

διαφορετική εκατοστιαία αναλογία λίπους και δερµατοπτυχής, κατά τη διάρκεια τρεξίµατος και κολύµβησης σε 3 

θερµοκρασίες νερού (18°C, 26°C, 34°C), σε υποµέγιστη και µέγιστη προσπάθεια, (Holmer, I. 1974). 

 Γενικά διαπιστώνεται ότι η µυϊκή θερµοκρασία είναι υψηλότερη της οισοφαγικής, στο τέλος της 

υποµέγιστης και µέγιστης εργασίας. Παρατηρείται επίσης κατά τη διάρκεια του τρεξίµατος και της κολύµβησης σε 

θερµοκρασία νερού 34°C, σε υποµέγιστη και µέγιστη ένταση, τάση αύξησης της οισοφαγικής και µυϊκής 

θερµοκρασίας, πάνω από 38°C, (Wagner, J.A., 1972),  

 Αντίθετα, κατά τη διάρκεια κολύµβησης σε θερµοκρασία νερού 18°C διαπιστώνεται τάση µείωσης της 

οισοφαγικής και µυϊκής θερµοκρασίας, κάτω των 37°C, (Hayward, J.S., 1975), (Tipton, M.J. 1989).  

 Τέλος, χαµηλότερες τιµές οισοφαγικής και µυϊκής θερµοκρασίας παρατηρούνται στον κολυµβητή µε την 

µικρότερη εκατοστιαία αναλογία λίπους και δερµατοπτυχής, (Holmer, J. and Bergh, U. 1974). 

 

 
 
Πίνακας ΙΙΙ 

∆ιαφορετικές θερµοκρασίες νερού, λειτουργίες του σώµατος και κολυµβητική απόδοση 
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Επεξηγήσεις συντοµογραφιών: 
 ΘΝ,  Θερµοκρασία Νερού. Κανονική ΘΝ, Κανονική Θερµοκρασία Νερού. Ανοδική ένδειξη βελών, αύξηση µεγεθών(Κεντρική 
και περιφερική θερµοκρασία, αύξηση µέγιστης VO2, αύξηση µέγιστης απόδοσης, αύξηση  VO2. 
Καθοδική ένδειξη βελών , µείωση απόδοσης, µείωση µέγιστης απόδοσης, µείωση της κεντρικής θερµοκρασίας, µείωση  VO2, 
µείωση Καρδιακής Συχνότητας, µείωση Θερµοκρασίας µυών. 
 

 

Θερµοκρασίες νερού και κολυµβητική απόδοση 

Στον Πίνακα ΙΙΙ καταγράφονται οι ζώνες της  θερµοκρασίας του νερού και η συµπεριφορά του οργανισµού στην 

απόδοση. 

 Κανονική θερµοκρασία νερού για προπόνηση και αγώνες λαµβάνεται η τιµή των 26°C µε απόκλιση 1ο 

βαθµού προς τα πάνω ή κάτω, συνδυαζόµενη µε τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος του αέρα και την απόσταση 

του αγωνίσµατος. Σ’ αυτές τις θερµοκρασίες, η µέγιστη κατανάλωση 02 κορυφώνεται και οι φυσιολογικές 

προσαρµογές ανέρχονται στα ανώτατα όρια. Έτσι µεγιστοποιείται η κολυµβητική απόδοση στη ζώνη 

θερµοκρασιών από 25°C έως 29°C. Οι θερµοκρασίες αυτές είναι κατάλληλες για κολυµβητές αγωνισµάτων 

αντοχής και ταχύτητας. Οι κολυµβητές αντοχής αποδίδουν καλλίτερα στις θερµοκρασίες 25ο έως 27ο C, ενώ οι 

κολυµβητές ταχύτητας στις θερµοκρασίες 27ο έως 29ο C, (Craig, A.B. and Dvorak, M. 1969), (Holmer, I. and 

Bergh, U. 1974), (Sloan, R.E.G. and Keatinge, W.R. 1975).   

 Σε αύξηση της θερµοκρασίας του νερού από 30ο έως 34ο C, παρατηρείται έντονη αγγειοδιαστολή, έντονη 

ροή αίµατος, αύξηση της περιφερικής και κεντρικής θερµοκρασίας και µείωση της απόδοσης. Οι θερµοκρασίες 

αυτές είναι κατάλληλες για άσκηση των νηπίων και των παιδιών, καθώς και των υπερήλικων ατόµων, (Wells, 

C.L. and Paolone, A.M. 1977), (Shibolet, S., M.C. Lancaster and Y. Danon. 1976).     

 Σε µείωση της θερµοκρασίας του νερού από 25ο έως 20ο C, εµφανίζεται έντονη αγγειοσυστολή, αύξηση 

της κατανάλωσης του 02, µείωση της περιφερικής και κεντρικής θερµοκρασίας και µείωση της µέγιστης 

απόδοσης. Οι θερµοκρασίες αυτές είναι κατάλληλες για τους κολυµβητές αντοχής, Bundschuh, E.L. and Clarke, 

D.H. (1982), (Sloan, R.E.G. and Keatinge, W.R. 1975), (Nadel, E.R., Holmer, I., Bergh, U., Astrand, P.O. 

Stolwijk, J.A.J. 1974).   

 Σε µείωση της θερµοκρασίας του νερού από 20ο έως 16ο C, εµφανίζεται έντονη αγγειοσυστολή, έντονο 

ρίγος, µείωση της κατανάλωσης του 02, µείωση της περιφερικής και κεντρικής θερµοκρασίας, έντονα φαινόµενα 

υποθερµίας και ελαχιστοποίηση της απόδοσης.  Στις  θερµοκρασίες αυτές αγωνίζονται αθλητές µαραθώνιας 

κολύµβησης, όπου παρατηρούνται φαινόµενα υποθερµίας, (Holmer, I. and Bergh, U. 1974).   

 Σε µείωση της θερµοκρασίας του  νερού κάτω από 16ο C, παρατηρείται έντονη µείωση της καρδιακής 

συχνότητας και της κατανάλωσης 02, έντονη µείωση της κεντρικής θερµοκρασίας, σταδιακή µείωση της 

θερµοκρασίας των µυών, αδυναµία κολύµβησης, σταδιακή απόψυξη του σώµατος, (Holmer, I. and Bergh, U. 

1974), (Folk., C.E. 1974), (Tipton, M.J. 1989). 

 Σε θερµοκρασίες νερού κάτω από 12ο C, εµφανίζονται: ραγδαία µείωση της κεντρικής θερµοκρασίας, 

έντονη µείωση της θερµοκρασίας των µυών, έντονη απόψυξη του σώµατος, όλα τα φαινόµενα που 

καταγράφονται στον πίνακα II, (Wyndham, C.H., Plotkin, R. and Munro, A. 1964), (Hayward, J.S., Eckerson, 

J.D. and Collis M.L. 1975), (Tipton, M.J. 1989).    

 

 

Συµπεράσµατα 



 Η Θερµοκρασία του νερού επιδρά άµεσα στις λειτουργίες του σώµατος κατά τη διάρκεια της εισόδου, της 

παραµονής και της κολύµβησης προκαλώντας βαθµιαία µεταβολές, οι οποίες επηρεάζουν την κατάσταση του 

οργανισµού και ευρύτερα την απόδοση. Η µείωση ή η αύξηση της θερµοκρασίας του νερού πέραν της κανονικής 

επιδρά θεραπευτικά, ψυχαγωγικά ή και ενισχύοντας τη φυσική κατάσταση του σώµατος χωρίς όµως να 

συµβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης.  

 Με την είσοδο του ανθρώπινου σώµατος στο νερό παρουσιάζεται µεταβολή της θερµοκρασίας του 

σώµατος. Η µεταβολή αυτή οφείλεται και επηρεάζεται από παράγοντες όπως: η θερµοκρασία του νερού, η 

θερµοκρασία του αέρα, τα ρεύµατα του αέρα, η υγρασία του περιβάλλοντος, η σύσταση και αναλογία των ιστών 

του σώµατος, η αναλογία του λιπώδους ιστού και το ποσοστό βύθισης του σώµατος στο νερό.  

 Κατά την άσκηση σε θερµοκρασίες νερού 26ο έως 28ο C, σε υγιή ενήλικα άτοµα, διατηρείται µία χαµηλή 

και ευχάριστη θερµοκρασία σώµατος. Οι θερµοκρασίες αυτές συναντώνται στις περισσότερες δεξαµενές 

κολυµβητηρίων και ασκούν έντονη επίδραση στον ανθρώπινο οργανισµό, όπως: λίγα λεπτά µετά από τη βύθιση 

του σώµατος στο νερό η θερµοκρασία του δέρµατος αποκτά τη θερµοκρασία του νερού (η διαφορά είναι περίπου 

1ο C), καθώς η αγωγιµότητα της θερµοκρασίας είναι 25πλάσια στο νερό από ότι στον αέρα.    

 Στην κατάσταση ηρεµίας-ακινησίας, σε θερµοκρασία νερού 33ο - 34ο C, το σώµα αποκτά θερµική 

ουδετερότητα, γεγονός που επιτρέπει ήπιες κολυµβητικές δραστηριότητες, µε ψυχαγωγικές και θεραπευτικές 

δυνατότητες. Οι υψηλές αυτές θερµοκρασίες είναι κατάλληλες για ήπια δραστηριότητα σε νήπια, παιδιά, άτοµα 

υπερήλικα, άτοµα µε ευπάθεια και κακώσεις.   

 Σε χαµηλότερες από 30ο C θερµοκρασίες νερού σηµειώνεται προοδευτικά υποθερµία.    

 Στην αγωνιστική κολύµβηση, σε µείωση ή αύξηση της θερµοκρασίας πέραν της κανονικής (26° ± 1° C, 

κανονισµοί FINA 1994), παρατηρούνται αλυσιδωτές αντιδράσεις και επιδράσεις µεταξύ οργάνων, συστηµάτων, 

µηχανισµών και ουσιών, στο εσωτερικό και στην επιφάνεια του σώµατος, µε αποτέλεσµα να µεταβάλλουν τη 

δράση τους και να επηρεάζουν σηµαντικά το αποτέλεσµα  της κολυµβητικής προσπάθειας.  

 Σε θερµοκρασίες νερού από 28ο έως 32ο C, υπάρχει η τάση βελτίωσης της απόδοσης κυρίως σε 

αγωνίσµατα ταχύτητας. Σε υψηλότερες όµως θερµοκρασίες µειώνεται η απόδοση και επιδιώκονται άλλοι στόχοι. 

Σε πολύ υψηλότερες όµως θερµοκρασίες, καθίσταται αδύνατη η παραµονή και εµφανίζονται έντονα φαινόµενα 

υπερθερµίας.   

 Σε θερµοκρασίες νερού από 25ο έως 27ο C, υπάρχει η τάση βελτίωσης της απόδοσης κυρίως σε 

αγωνίσµατα αντοχής. Σε χαµηλότερες όµως θερµοκρασίες µειώνεται η απόδοση και πιθανά να χρειάζεται 

διερεύνηση της κατάλληλης θερµοκρασίας για µαραθώνια και υπερµαραθώνια κολύµβηση. 

 Σε µείωση της θερµοκρασίας του νερού κάτω από 25ο έως 20ο C εµφανίζονται δυσλειτουργίες στον 

οργανισµό, µείωση της κολυµβητικής προσπάθειας και απόδοσης, δυσκολία παραµονής στο νερό µε φαινόµενα 

υποθερµίας. 

 Σε µείωση της θερµοκρασίας του νερού κάτω από 20ο έως 12ο C εµφανίζονται έντονες δυσλειτουργίες 

στον οργανισµό, µείωση της κολυµβητικής προσπάθειας και απόδοσης, δυσκολία παραµονής στο νερό µε 

βαθµιαία φαινόµενα υποθερµίας. ∆υνατότητα κολύµβησης µόνο από εξασκηµένα άτοµα.  

 Σε µείωση της θερµοκρασίας του νερού κάτω από 12ο C εµφανίζονται έντονες και άµεσες δυσλειτουργίες 

στον οργανισµό, πλήρης αδυναµία κολυµβητικής προσπάθειας και απόδοσης, αδυναµία παραµονής στο νερό 

πάνω από 1 ώρα και έντονα φαινόµενα υποθερµίας και απόψυξης του σώµατος.  

  



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 

• Adams, T., and Heberling, E.J. (1958). Human Physiological responses to a standardized cold stress as 

modified by physical fitness. J. Appl. Physiol. 13, 226-230.  

• Adams, W.C., Bernauer, E.M., Dill, D.B. and Bomar, J.B. (1975). Effects of equivalent sea-level and 

altitude training on V02 max running and performance. J. Appl. Physiol. 39, 262-266. 

• Alexiou, S. and Deligiannis, A. (1997). Cardiac responses and Performance during sprint swimming at 

three water temperatures. Med. Sci. Res. 25, 377 – 379. 

• Andersen, K.L., Hart, J.S., Hammel, H.T. and Sadean, H.B. (1963). Metabolic and thermal responses of 

Eskimos during muscular exertion in the cold. J. Appl. Physiol. 18, 613-618. 

• Asmussen, E., Bonde-Peterson, E. and Jorgensen, K. (1976). Mechano-elastic properties of human 

muscles at different temperatures. Acta Physiol. Scand. 96, 83-93.  

• Baum, E., Bruk, K. and Schwennicke, H.P. (1976). Adaptive modifications in the thermoregulatory 

system of long –distance runners. J. Appl. Physiol. 40, 404-410.  

• Bedi, J.F., Folinsbee, L.J. and Horvath, S.M. (1983). Pulmonery functions changes of elites cyclists to 

0.10 ppm ozone during exercise. Med. and Sci. in Sports and Exerc., 15, 112.  

• Benziner, T.H., Kinzinger, C. and Pratt, W.A. (1963). The human thermostat. In J.D. Hardy (Ed.), 

Temperature: Its measurement and control in science and industry (Vol. 3). New York: Reinhold.     

• Berg, U. and Eklblom, B. (1979b). Physical performance and peak aerobic power at different body 

temperatures. J. Appl. Physiol.: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology, 46, 885-889.  

• Binkhorst, R.A., Hoofd, L. and Vissers, A.C.A. (1977). Temperature and force-velocity relationship of 

human muscles. J. Appl. Physiol.: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology, 42, 471-475.  

• Bodey, A.S. (1978). Changing cold acclimatization patterns of men living in Antarctica. Inter. J. Biomet., 

22, 163-176. 

• Bundschuh, E.L. and Clarke, D.H. (1982). Muscle responses to maximal fatigue in  exercise in cold 

water. American Corrective Therapy Journal, 36, 82-87. 

• Buskirk, E.R., Thompson, R.H. and Whedon, G.D. (1963). Metabolic response to cold air in men and 

women in relation to total body fat content. J. Appl. Physiol., 18, 603-612.  

• Carlson, L.D., Hsieh, A.C.L., Fullington, F. and Elsner, R.W. (1958). Immersion in cold water and body 

tissue insulation. J. Aviation Med., 29, 145-152.  

• Costill, D.L., R. Cote, E. Miller, T. Miller and S. Winder. (1970). Water and electrolyte replacement during 

days of work in the heat. Avait. Space Environ. Med. 46, 795-800.  

• Craig, A.B. and Dvorak, M. (1969). Comparison of exercise in air and in water of different temperatures. 

Med. and Sci. In Sports, 1, 124-130. 

• Davies, M., Ekblom, B., Bergh, U. and Kanstrup-jensen, I.L. (1975). The effects of hypothermia on 

submaximal and maximal work performance. Acta Physiol. Scand., 95, 201-202. 

• ∆εληγιάννης, Α. (1992). Ιατρική της Άθλησης. University Studio  Press. 

• Edwards, R.H.T., Harris, R.C., Hultman, E., Kaijwer, L., Koh, D. and Nordesjo, L. O. (1972). Effect of 

temperature on muscle energy metabolism end endurance during successive isometric contraction, 

sustained to fatigue, of the quadriceps muscle in man. J. Physiol., 220, 335-352. 



• Ekplom, B., Huot, R., Stein, E. M. and Thorstensson., A.T. (1975). Effect of changes in arterial oxygen 

content on circulation and physical performance. J. Appl. Physiol., 39, 71-75.  

• Fink, W.J., Costill, D.L. and Van Handel, P.J. (1975). Leg muscle metabolism during exercise in the heat 

and cold. Europ. J. Appl. Physiol., 34, 183-190. 

• Folk., C.E. (1974). Text book of environmental physiology, 87-132, 218-277, Philadelphia, Lea and 

Febiger. 

• Fox, E.L. and Mathews, D.K. (1981). The physiological basis of physical education and athletics, 3rd ed., 

p. 475. Philadelphia, Saunders College publishing. 

• Froese, G. and Burton, A.C. (1975). Heat loss from the human heat. J. Appl. Physiol. 10, 235-241. 

• Galbo, H., Houston, M.E., Christensen, N.J., Holst, J.J., Nielsen, B., Nygaard, E. and Suzuki, J. (1979). 

The effect of water temperature on the hormonal response to prolonged swimming. Acta Physiol. Scand. 

105, 326-337. 

• Gisolfi, C.V. and J.R. Copping. (1974). Thermal effects of prolonged treadmill exercise in the heat. Med. 

Sci. Sports 6, 108-113. 

• Gisolfi, C.V. and J. Cohen. (1979). Relationships among training, heat acclimation and heat tolerance in 

men and women: the controversy revisited. Med. Sci. Sports 11, 56-59. 

• Gliner, J.A., Raven, P.B., Horvath, S.M., Drinkwater, B.L. and Sutton, J.C. (1975). Man’s physiologic 

response to long term work during thermal and pollutant stress. J. Appl. Physiol. 39, 628-632. 

• Hanna, J.M. and Hong, S.K. (1972). Critical water temperature and effective insulation in scuba divers in 

Hawaii. J. Appl. Physiol. 33, 770-773. 

• Haymes, E.M., Dickinson, A.L., Malville, N. and Ross, R.W. (1982). Effects of wind on the thermal and 

metabolic response to exercise in the cold. Med. Sci. in Sports and exercise. 14, 41-45. 

• Haymes, E.M., McCormick, R.J. and Buskirk, E.R. (1975). Heat tolerance of exercising lean and obese 

boys. J. Appl. Physiol. 39, 257-261. 

• Hayward, J.S., Collis, M. and Eckerson, J.D. (1973). Thermographic evaluation of relative heat loss areas 

of man during cold water immersion. Aerospace Medicine. 44, 708-711.  

• Hayward, J.S., Eckerson, J.D. and Collis M.L. (1975). Thermal balance and survival time prediction of 

man in cold water. Can. J. Physiol. and Pharmacology. 52, 21-32. 

• Holmer, I. and Bergh, U. (1974). Metabolic and thermal response to swimming in water at varying 

temperatures. J. Appl. Physiol. 37, 702-705. 

• Holmer, I. (1979). Physiology of swimming man. Exerc. Sports Sci. Reviews. 13, 87-123.  

• Knuttgen, H.G. and Saltin, B. (1973). Oxygen uptake, muscle high-energy phosphates and lactate in in 

exercise under acute hypoxic conditions in man. Acta Physiol. Scand., 87, 368-376. 

• Kollias, J., Barlett, L., Bergsteinova, V., Skinner, J.S., Burskirk, E.R. and Nicholas, W.C. (1974). 

Metabolic and thermal responses of women during cooling in water. J. Appl. Physiol. 36, 577-580.  

• Kollias, J., Boileau, R., and Burskirk, E.R. (1972). Effects of physical conditioning in man on thermal 

stress to cold air. International Journal  of Biometeorology. 16, 389-402.   

• Maron, M.B., J.A. Wagner and S.M. Horvath. (1977). Thermoregulatory responses during competitive 

distance running.  J. Appl. Physiol. 42, 909-914.  

• Maughan, R.J., I.M. Light, P.H. Whiting and J.D.B. Miller. (1982). Hypothermia, hyperkalemia and 



marathon running. Lancet 11, 1336. 

• McArdle, W.E., Magel, J.R., Lesmes, G.R. and Pechar, G.S. (1976). Metabolic and cardiovascular 

adjustment to work in air and water at 18, 25 and 330 C. J. Appl. Physiol. 40, 85-90.  

• McCofferty, W.B., Rochelle, R.D., Drinkwater, B.L. and Horrath, S.M. (1978). Physiological response of a 

world class distance swimmer during cold water immersion Swim. Med. 4, 334-341.  

• McMurray, R.G. and Horvath, S.M. (1979). Thermoregulation in swimmers and runners. J. Appl. Physiol.: 

Respiratory, Environmental and Exercise Physiology. 46, 1086-1092.  

• Nadel, E.R., Holmer, I., Bergh, U., Astrand, P.O. Stolwijk, J.A.J. (1974). Energy exchanges of swimming 

man. J. Appl. Physiol.   

• Nadel, E.R., C.B. Wenger, M.F.  Roberts, J.A.J. Stolwijk and E. Cafarelli. (1977). Physiological defenses 

against hyperthermia of exercise. Ann. NY Acad. Sci. 301, 98-109. 

• Nadel, E.R. (1979). Control of sweating rate while exercising in the heat. Med. Sci. Sports 11, 31-35.  

• Noble, H.B. and D. Bachman. (1979). Medical aspects of distance race planning. Phys. Sportsmed. 7(6), 

78-84. 

• Park, Y.S., Rennie, D.W., Lee, I.S., Park, Y.D., Paik, K.S., Kang, D.H., Suh, D.J., Lee, S.H., Hong, S.Y. 

and Hong, S.K. and Hong, S.K. (1983). Time course of deacclimatization to cold water immersion in 

Korean women divers. J. Appl. Physiol.: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology. 54, 1708-

1716.  

• Pugh, L.G.C.E., Corpet, J.L. and Johnson, R.H. (1967). Rectal temperature, weight losses and sweat 

rates in marathon running. J. Appl. Physiol. 23, 347-352.  

• Pugh, L.G.C.E. (1967). Cold stress and muscular exercise with special reference to accidental 

hypothermia. Br. Med. J. 2, 333-337. 

• Rennie, D.W., Park, Y., Veicsteinas, A. and Pendergast, D. (1980). Metabolic and circulatory adaptation 

to cold water stress. I.P. Cerretelli and B.J. Whipp (Eds), Exercise bioenergetics and gas exchange. 

Amsterdam, Elsevier/North Holland Biomedical Press,  pp. 315-321.  

• Robinson, S., S.L. Wiley, L.G. Boudurant and S. Mamlin, JR. (1976). Temperature regulation of men 

following heatstroke. Isr. J. Med. Sci. 12, 786-795. 

• Rochelle, R.D. and Horvath, S.M. (1978). Thermoregulation in surfers and nonsurfers immersed in cold 

water. Undersea Biomedical Research. 5, 377-390.  

• Saltin, B. (1964). Circulatory response to submaximal and maximal exercise after thermal dehydration. 

J. Appl. Physiol. 19, 1125-1132.  

• Shibolet, S., M.C. Lancaster and Y. Danon. (1976). Heat stroke: a review, Aviat. Space Environ. Med. 

47, 280-301.  

• Shvartz, E., Y. Shapiro, A. Magazanik, et al. (1977). Heat Acclimation, Physical fitness and responses to 

exercise in temperature and hot environments. J. Appl. Physiol. 43, 678-683. 

• Sloan, R.E.G. and Keatinge, W.R. (1975). Cooling rates of young people swimming in cold water. J. Appl. 

Physiol. 35, 371-375.  

• Smith, R.M. and Hanna, J.M. (1975). Skinfolds and resting heat loss in cold air and water: Temperature 

equivalence. J. Appl. Physiol. 39, 93-102.  

• Tipton, M.J. (1989). The initial responses to cold water immersion in man. Clinical Science. 77, 581-588.  



• Veicsteinas, A., Ferretti, G. And Rennie, D.W. (1982). Superficial shell insulation in resting and 

exercising men in cold water. J. Appl. Physiol.: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology. 52, 

1557-1564.  

• Wagner, J.A., Robinson, S., Tzankoff, S.P. and Marino, R.P. (1972). Heat tolerance and acclimatization 

to work in the heat in relation to age. J. Appl. Physiol. 33, 616-622.  

• Wales, R,E. (1994). Fina Handbook, Constitution Rules, Editor Ross E. Wales 

• Wells, C.L. and Horvath, S.M. (1974). Metabolic and thermoregulatory responses of women to exercise 

in two thermal environments. Med. and Sci. in sports. 6, 8-13. 

• Wells, C.L. and Paolone, A.M. (1977). Metabolic responses to exercise in three thermal environments. 

Aviation, Space and Environmental Medicine. 48, 989-993.  

• Williams, R.S., D.D. Schocken, M. Morey and F.P. Koisch. (1981). Medical aspects of competitive 

distance running. Postgrad. Med. 70, 41-51.           

• Wyndham, C.H., Plotkin, R. and Munro, A. (1964). Physiological reactions to cold of man in the 

Antarctic. J. Appl. Physiol. 19, 593-597.  

 
 

 


