
Θαλάσσιο περιβάλλον  
 

Θαλάσσια ζωή και  ο ικολογία  

 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου 

 



Το θαλάσσιο περιβάλλον είναι το μεγαλύτερο 

οικοσύστημα στον πλανήτη. Λόγω του μεγέθους και της 

πολυπλοκότητάς του, η μελέτη του ως συνόλου είναι 

περίπλοκη. Για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία, χωρίζεται σε 

μικρότερες περιοχές και επομένως αναλύεται ευκολότερα. 



Πελαγικό 
περιβάλλον 

(πλαγκτόν και νηκτόν) 

 

 

Θαλάσσιοι 
βιοτόποι 

  
 

Οι παραγωγοί που συνθέτουν οργανικά μόρια υπάρχουν και στα δύο περιβάλλοντα. 

Οι οργανισμοί μπορούν να ζήσουν και στα δύο περιβάλλοντα σε διαφορετικό 
στάδιο της ζωής τους. 

Πού ζουν οι 
οργανισμοί; 

Βενθικό περιβάλλον 
(βένθος) 



Πελαγικό 
περιβάλλον 

Νηκτόν 

 
Πλαγκτόν 

Ελληνική λέξη «πλαγκτός»:  
ο πλανώμενος με τα ρεύματα 

του ωκεανού 

Φυτοπλαγκτόν  
Φωτοσυνθετικοί 

οργανισμοί 

Ζωοπλαγκτόν 
Ετερότροφοι οργανισμοί 

Ενεργοί κολυμβητές 
των ωκεανών και 

κορυφαίοι θηρευτές στις 
περισσότερες θαλάσσιες 

τροφικές αλυσίδες. 

Σπονδυλωτά 
Μαλάκια 

Καρκινοειδή 
. 



Βενθικό 
περιβάλλον  

   

Οργανισμοί άφθονοι  

σε επιφανειακά 
ιζήματα, 

μέσα ή πάνω στα ιζήματα 
 

Ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα 

Βαθέα 
ύδατα 

Η θαλάσσια 
βλάστηση  

προσφέρει έναν 
πλούσιο βιότοπο 

όπου ζουν: 
  

Πολύχαιτοι  
Καρκινοειδή 

Μαλάκια 
Ψάρια 

 

Ανάλογα με το μέγεθός τους, οι 
βενθικοί οργανισμοί μπορούν να 

ταξινομηθούν σε  

Μακροβένθος 
(>1mm) 

Μειοβένθος 
(0.1-1mm)  

Μικροβένθος 
(<0.1mm)  



Θαλάσσιο οικοσύστημα  
Τα θαλάσσια οικοσυστήματα μπορούν να οριστούν ως η αλληλεπίδραση των 

φυτικών και ζωικών οργανισμών με το θαλάσσιο περιβάλλον, όπου κάθε 

μέρος παίζει ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του συστήματος. Οι 

οργανισμοί εξαρτώνται και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις 

φυσικοχημικές περιβαλλοντικές συνθήκες στο οικοσύστημα τους.  

Υπάρχουν διάφοροι τύποι θαλάσσιων οικοσυστημάτων, όπως οι αλυκές, οι 

εκβολές, ο πυθμένας του ωκεανού, ο ευρύτερος ωκεανός, οι παλιρροιακές 

ζώνες, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, οι λιμνοθάλασσες και τα μανγκρόβια.  

https://neal.fun/deep-sea/ 

https://neal.fun/deep-sea/
https://neal.fun/deep-sea/
https://neal.fun/deep-sea/


Θαλάσσια σπονδυλωτά 
Θαλάσσια θηλαστικά, ψάρια, θαλάσσιες χελώνες.  



Θαλάσσια θηλαστικά 

Κητοειδή: 
Περιλαμβάνει φάλαινες, δελφίνια 

και φώκαινες. 
Περίπου 87 ζώντα είδη χωρίζονται  

σε δύο μεγάλες ομάδες: 
 

Πτερυγιόποδα 
Περιλαμβάνει 

φώκιες, θαλάσσια λιοντάρια 
και θαλάσσιους ελέφαντες. 

Φάλαινες με φαλαίνια 
(Mysticeti) 

Μεταξύ των μεγαλύτερων ζώων στη 
γη. Έχουν φαλαίνια (μπαλένες) αντί 

για δόντια, που χρησιμοποιούν για να 
φιλτράρουν μικρά τρόφιμα όπως κριλ, 

ρέγγες και καρκινοειδή από το 
θαλασσινό νερό, και δύο φυσητήρες 

(ρουθούνια). 

Οδοντωτές φάλαινες 
(Odontoceti) 

Μονός φυσητήρας και δόντια που 
χρησιμοποιούν για να πιάσουν 

μεγαλύτερα ζώα όπως καλαμάρια 
και ψάρια. 

 
 

Υδροδυναμικό σχήμα σώματος, 
παχύ στρώμα λίπους και γούνα 

που καλύπτει το σώμα τους.  
Για να μετακινηθούν στην ξηρά και 

να κολυμπήσουν στη θάλασσα, 
έχουν ένα ζευγάρι μπροστινά και 
ένα ζευγάρι πίσω πτερύγια που 

σχηματίζουν κάτι σαν ουρά. 



 
8 κητοειδή αποτελούν 

τους μόνιμους κατοίκους 
της Μεσογείου 

Odontocete 

Odontocete 

Odontocete 

Odontocete 

Odontocete 

Odontocete 

Odontocete 

Mysticete 



 
Απειλές για τα 

Κητοειδή 
 

Υποβάθμιση οικοτόπων 

Χημική ρύπανση 
Η πυκνότητα της πελαγικής πίσσας 

που βρίσκεται στη Μεσόγειο, με μέσο 
όρο 38mg/κυβικό μέτρο, είναι η 

υψηλότερη στον κόσμο. 

Παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα 

Στη Μεσόγειο Θάλασσα 
εκτιμάται ότι 8.000 κητοειδή 
σκοτώνονται ετησίως από τα 

αλιευτικά εργαλεία. 

Ηχορύπανση 
παρεμβαίνει στο σύστημα 

ηχοεντοπισμού των 
κητοειδών 

Συγκρούσεις με σκάφη 
Η κίνηση σκαφών αυξάνεται το 

καλοκαίρι και η αφθονία του 
πλαγκτόν προσελκύει κητοειδή.  
Η θνησιμότητα στη Μεσόγειο 

κυμαίνεται μεταξύ 16% και 19,9%. 



Η Μεσογειακή φώκια Μοναχός (Monachus 
monachus) είναι η μόνη φώκια (πτερυγιόποδο) 
που κατοικεί στην περιοχή της Μεσογείου, 
αλλά σήμερα περιορίζεται σε πολύ λίγες 
προστατευμένες παράκτιες περιοχές όπου δεν 
υπάρχει ανθρώπινη όχληση. 
 

Τρέφεται κυρίως με ψάρια, όπως 
μπαρμπούνια, τσιπούρες, γόπες και  χταπόδια 
στα παράκτια ρηχά νερά.  

Τα θηλυκά γεννούν σε 
απομονωμένες θαλάσσιες 
σπηλιές που είναι δύσκολο 
να προσπελαστούν, όπως σε 
γκρεμώδεις ακτές. 



 
Στη Μεσόγειο υπάρχουν λιγότερα από 600 άτομα 
και ο μεγαλύτερος υποπληθυσμός, που 
αποτελείται από 250-300 άτομα, κατοικεί στην 
ανατολική Μεσόγειο (Ελλάδα και Τουρκία). 
 
 

Αλιευτικός Εξοπλισμός 

Απώλεια ενδιαιτημάτων 

αναπαραγωγής και 
διατροφής 

Ασθένειες 

Ρύπανση 
 

Θαλάσσια κυκλοφορία 

Παράγοντες ανθρώπινης πίεσης  
•  Επιβίωση 

•  Εμπορική εκμετάλλευση (αλιευμένες 
για το δέρμα και το έλαιό τους) 

•  Δίωξη (με όπλα ή δυναμίτη), καθώς 
θεωρούνται ισχυροί ανταγωνιστές για 

τους αλιευτικούς πόρους 
• Εμπλοκή σε δίχτυα (ενεργά ή 

φάντασματα) 

Η φώκια Μοναχός 
είναι το πιο 

απειλούμενο από 
όλα τα 

πτερυγιόποδα είδη  
στον κόσμο. 



Ψάρια 

 
Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες με βάση τη σύνθεση του ενδοσκελετού: 

Χονδριχθύες 
Ενδοσκελετός από ελαστικό χόνδρο, πολύ ελαφρύ και 

εύκαμπτο. 
Περιλαμβάνει καρχαρίες, σαλάχια και χίμαιρες. 

 
• 5 έως 7 ελεύθερες σχισμές χωρίς βράγχια 
• Στόμα σε κοιλιακή θέση 
• Καρχαρίες με αμπούλες Lorenzini που 

συλλαμβάνουν τα ηλεκτρικά πεδία της λείας τους 
• Εσωτερική γονιμοποίηση 
• Τα δόντια δεν είναι στερεωμένα στις γνάθους, 

αλλά είναι προσκολλημένα στα ούλα, και μπορούν 
να χάνονται και να αντικαθίσταται εφ’ όρου ζωής 
(καρχαρίες). 

Οστεϊχθύες 
Ενδοσκελετός που αποτελείται από οστά. 

Η μεγαλύτερη κατηγορία υπόφυλου Σπονδυλωτών 
με περίπου 28.000 γνωστά είδη που αποτελούν το 

96% όλων των ψαριών.  
Βρίσκονται σε ενδιαιτήματα θαλάσσια και γλυκών 

νερών.  

 
• Βραγχιακό επικάλλυμα 
• Στόμα σε τερματική θέση 
• Κολυμβητική νηκτική κύστη που τους επιτρέπει 

να κινούνται κάθετα στη μάζα του νερού 
• Εξωτερική γονιμοποίηση 
• Δόντια διαφόρων σχημάτων, προσαρτημένα στις 

γνάθους. 



Χονδριχθύες 
2 εσωτερικές ομάδες:  

Καρχαρίες 
Ισχυροί κολυμβητές 
Μοναχικοί θηρευτές 

Κολυμβητές μεσαίου νερού 

Σαλάχια 
Ραχιαίο επίπεδο σώμα 

Τρέφονται με κελυφωτά ασπόνδυλα 
Κολυμπούν στον πυθμένα 

Sphyrna zygaena 
 

Hexanchus griseus 
 

Mustelus asteria 
 

Carcharodon carcharias 
 

Squatina squatina 
 

Torpedo torpedo 
 

Dasyatis pastinaca 



Το διαφορετικό μέγεθος 
εξαρτάται από τις 

διατροφικές συνήθειες και 
τον τρόπο ζωής. 

Lithognathus mormyrus 

Hippocampus hippocampus 
Thunnus thynnus 

Diplodus puntazzo 

Murena helena 
 

Solea solea 

Τελεόστεοι 

η μεγαλύτερη κατηγορία των 
Οστεϊχθύδων λόγω της παρουσίας 

οστέινου σκελετού. 

Τα σχήματα ποικίλλουν στα 
διάφορα είδη, από πλατύψαρα, 

όπως  η Γλώσσα, έως τα πολύ 
επιμήκη είδη των Χελιών.  



Θαλάσσια Χελώνα 
Οι θαλάσσιες χελώνες (υπεροικογένεια των Chelonioidea), είναι ερπετά της τάξης Χελώνια. 

•   Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 7 είδη θαλάσσιων χελωνών. 

Δερματοχελώνα 

Πράσινη χελώνα ή 
χελώνα Μύδας 

Θαλάσσια χελώνα 
Caretta caretta 



Θαλάσσια Χελώνα 
Τρία είδη θαλάσσιας χελώνας εμφανίζονται τακτικά στη λεκάνη της Μεσογείου: η Caretta caretta και η Πράσινη χελώνα 
είναι δύο είδη προτεραιότητας που φωλιάζουν και ζουν μόνιμα στη Μεσόγειο. Η τρίτη και η μεγαλύτερη,  η 
Δερματοχελώνα, μπορεί μερικές φορές να επισκεφθεί τη Μεσόγειο θάλασσα αλλά δεν έχει μόνιμη αποικία φωλιάσματος.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι ένα νηπιοτροφείο για τα ανήλικα, καθώς και ένα κοινό μέρος για τους ενήλικες τους μήνες 

της άνοιξης και του καλοκαιριού.  

•  Σχεδόν το 45% των νεανικών πληθυσμών της Μεσογείου έχει μεταναστεύσει από τον Ατλαντικό.  

• Η Ελλάδα είναι η πιο δημοφιλής τοποθεσία φωλιάσματος στη Μεσόγειο, με περισσότερες από 3.000 φωλιές ετησίως.  

Caretta caretta Δερματοχελώνα - Dermochelys coriacea Πράσινη χελώνα - Chelonia mydas 



Σύγκριση: Καρέτα καρέτα και Πράσινη χελώνα  

 Καρέτα καρέτα 

είναι η πιο κοινή θαλάσσια χελώνα 

στη Μεσόγειο. Σε γενικές γραμμές, 

κατά τη διάρκεια της ζωής της 

συχνάζει στην ανοιχτή θάλασσα και 

τρέφεται με πελαγική λεία. 

Αργότερα τείνει να συχνάζει 

περισσότερα στα ρηχά νερά στις 

υφαλοκρηπίδες όπου μπορεί να 

τρέφεται με βενθικό θήραμα. 

 

Πράσινη Χελώνα 

οι περιοχές ωοτοκίας της 

περιορίζονται στο ανατολικότερο 

τμήμα της λεκάνης της Μεσογείου. 

Είναι πολύ όμοιες. 
Πώς τις ξεχωρίζουμε; 

 

• Το κέλυφος της Πράσινης Χελώνας είναι πιο κυκλικό 

• 4 πλευρικές πλάκες σε κάθε πλευρά  

• Το κεφάλι της Καρέτα Καρέτα είναι μεγαλύτερο 

• 5 πλευρικές πλάκες σε κάθε πλευρά 



Κλιματική αλλαγή 

• Άμεσες επιπτώσεις της αύξησης της στάθμης της θάλασσας που 

περιλαμβάνουν απώλειες παραλιών και οικολογικά παραγωγικών 

υγροτόπων 

• Η αύξηση των θερμοκρασιών στις παραλίες φωλιάσματος μπορεί 

να δημιουργήσει σημαντική απειλή για τη γενετική 

ποικιλομορφία, επειδή καθορίζει το φύλο του νεοσσού στη 

φωλιά.  

Επειδή οι θαλάσσιες χελώνες χρησιμοποιούν τόσο θαλάσσια όσο και χερσαία ενδιαιτήματα κατά τη διάρκεια της ζωής 

τους, οι επιπτώσεις της ανθρώπινης πίεσης μπορεί να είναι καταστροφικές γι' αυτά τα απειλούμενα είδη:  

• Φωτορύπανση και ηχορύπανση 

• Παρουσία άγριων σαρκοφάγων 

και σκύλων (θήρευση) που 

σχετίζεται με την ανθρώπινη 

παρουσία. 

132.000 αιχμαλωσίες πραγματοποιούνται ετησίως στη Μεσόγειο από 
συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ψαράδες. 

• Υποδομές 

• Τροποποίηση της ακτογραμμής 

• Εξόρυξη άμμου 

• Μηχανικός καθαρισμός 

παραλιών 

• Σύγκρουση με σκάφη αναψυχής 

Πιέσεις λόγω του τουρισμού   



Θαλάσσια ασπόνδυλα  
Κύρια είδη της Μεσογείου 



Σπόγγοι 

Ircinia sp. Axinella vacileti Calix nicaeensis 

 Φιλτράρουν το θαλασσινό νερό 

και κρατάνε τις θρεπτικές 

ουσίες για τροφή. 

 Βασική δομή όπως ένας σάκος, που 

ονομάζεται σπογγώδης 

(σπογγοκοιλότητα), με κύριο άνοιγμα 

το στόμιο εξόδου και πολλούς πόρους 

εισόδου στο τοίχωμα. 

 Σχεδόν όλα τα σφουγγάρια έχουν 

ενδοσκελετό ασβεστολιθικών ή 

πυριτικών σπονδυλίων ή 

πρωτεϊνικές ίνες (σπογγίνες). 

 Μοναχική ζωή ή πυκνές αποικίες, 

σημαντικοί βιότοποι για κοινότητες 

ζώων και φυτών. 

Ανώμαλα σώματα και χωρίς 

συμμετρία 

 Προσκολλώνται σε βράχια ή στον 

πυθμένα της θάλασσας και δεν 

έχουν τη δυνατότητα να κινούνται.  



Κνιδόζωα 
Το όνομα προέρχεται από την παρουσία κνιδοκυττάρων (εξειδικευμένα κύτταρα που χρησιμοποιούνται κυρίως 

για εξασφάλιση τροφής αλλά και για άμυνα), που είναι κατανεμημένα σε όλο το σώμα και κυρίως στα πλοκάμια  

Δύο ξεχωριστές μορφές: 

Paramuricea clavata 

Anemonia viridis 

Cotylorhiza tuberculata 

Pelagia noctiluca 

Πολύποδας 
Ακίνητο και κυλινδρικό με 
τα πλοκάμια μόνο στο ένα 

άκρο του σώματος 
 

Μέδουσα 
Πλαγκτονικοί οργανισμοί 

Velella velella 



Μαλάκια 
• Το μεγαλύτερο θαλάσσιο φύλο, εξαιρετικά ποικιλόμορφο σε μέγεθος, ανατομική δομή, συμπεριφορά και βιότοπο 

• Τα κεφαλόποδα (καλαμάρια, σουπιές και χταπόδια) είναι από τα πιο νευρολογικά προηγμένα ασπόνδυλα 

• Τα γαστερόποδα (σαλιγκάρια και γυμνοβραγχια) είναι μακράν τα πιο πολυάριθμα μαλάκια και αντιπροσωπεύουν 

το 80% του συνόλου των ταξινομημένων ειδών. 

• Τα 3 πιο καθολικά χαρακτηριστικά που ορίζουν τα μοντέρνα μαλάκια είναι: ο μανδύας (κοιλότητα που 

χρησιμοποιείται για την αναπνοή και την απέκκριση), η μασητική συσκευή ξύστρο-Radula- (εκτός από τα δίθυρα) 

και το νευρικό σύστημα. 

Octopus vulgaris 

Nautilus Pinna nobilis 

Patella ferruginea Felimare picta 



Εχινόδερμα 
Οι ενήλικες είναι αναγνωρίσιμοι από την ακτινική συμμετρία (συνήθως με πέντε ακτίνες), τον εσωτερικό 

σκελετό και το αγγειακό σύστημα του νερού. 

Συμπεριλάμβάνει 5 κατηγορίες: 

 

Echinaster sepositus 

Holoturia tubulosa 

Paracentrotus lividus 

Ophiura ophiura Antedon mediterranea 

Αστεροειδή 

Ολοθουροειδή 

Εχινοειδή 

Κρινοειδή 
Οφιουροειδή 



Καρκινοειδή  

Τα καρκινοειδή σχηματίζουν μια μεγάλη, διαφορετική ταξινόμηση αρθρόποδων, η οποία περιλαμβάνει ζώα όπως 

καβούρια, αστακούς, καραβίδες, γαρίδες,, κριλ, ονίσκους. Τα καρκινοειδή ζουν εξ ολοκλήρου σε υδάτινα 

περιβάλλοντα. Τα αρθρόποδα (όπως τα έντομα) έχουν πόδια που σχηματίζονται από αρθρωτά τμήματα και έναν 

εξωτερικό σκελετό στον οποίο εγκλείονται τα όργανα, τον εξωσκελετό. 

Carcinus aestuarii 

Balanus perforatus 

Dardanus calidus 

Lepas anatifera 

Hommarus gammarus 



Άλγη 



Τι είναι τα θαλάσσια φύκια; 
Θαλασσινά λαχανικά εξοπλισμένα με χλωροφύλλη και ένα πολύπλοκο και αδιαφοροποίητο σώμα (στέλεχος, 

ρίζες και φύλλα δεν έχουν διαφοροποιηθεί) που απορροφούν νερό και θρεπτικά συστατικά σε ολόκληρο το 

«σώμα» τους που ονομάζεται θάλλος. 

Μια συνοπτική υποδιαίρεση μεταξύ των διαφόρων ειδών φυκών μπορεί να βασιστεί στο χρώμα και το θάλλο. 

Θα βρούμε 3 κύριες ομάδες: 

Καφέ άλγη 
Κυρίως νηματοειδής θαλλός του οποίου 

το χρώμα κυμαίνεται από καφέ, 
πράσινο έως μαύρο 

Κόκκινα άλγη 
Θαλάσσια πολυκύτταρα φύκια με 

μια κόκκινη χρωστική ουσία 

Πράσινα άλγη 
 Θαλάσσια πολυκύτταρα φύκια με 

πράσινη χρωστική ουσία 

 

Mesophillum alternans Sargassum sp. 
Cladophora vagabunda 



Γένος Cystoseira 
Καφέ φύκια (σειρά Fucales) που δημιουργούν δάση μακροφυκών: 

«Μεσογειακά φύκια» 

• Υψηλή οικολογική αξία, σχηματίζουν οικοτόπους και είναι από 

τα είδη που χαρακτηρίζονται ως «μηχανικοί», επειδή 

δημιουργούν ένα σύνθετο τρισδιάστατο περιβάλλον που 

προσφέρνει προστασία, τροφή για άλλους οργανισμούς και 

πρωτογενή παραγωγή. 

•  Ο βιοδείκτης τους είναι πολύ ευαίσθητος. 

 

Αυτός ο βιότοπος, όταν διαταράσσεται, αντικαθίσταται από φύκια 

χαμηλής δομικής σημασίας (τύρφη) ή καθαρίζεται πλήρως από 

αχινούς αφήνοντας ένα αποστειρωμένο υπόστρωμα (άγονο). 

 



Κοραλλιογενή 
Τα Κοραλλιογενή είναι μια από τις σημαντικότερες 

πηγές βιοποικιλότητας, ο κοραλλιογενής ύφαλος της 

Μεσογείου. 

 

• Οικότοποι προτεραιότητας - Οδηγία της ΕΕ 

(92/43/ΕΟΚ). 

• Φωτιζόμενο τμήμα, στο οποίο τα κόκκινα κοράλλια 

φύκια των οικογενειών Corallinaceae, ιδίως το 

Mesophyllum alternans, είναι οι οικοδόμοι 

• Σκιερή πλευρά, πλούσια σε κοιλότητες όπου 120 

είδη ζώων συμβάλλουν στη δομή του 

συγκροτήματος (κυρίως ως τροφοδότες φίλτρων) 

•   Απαιτείται μειωμένη φωτεινότητα, σταθερή και 

χαμηλή θερμοκρασία, και καθαρά νερά για την 

κατασκευή. 



• Δυναμική ισορροπία μεταξύ βιοκατασκευαστών και 

βιοαποδομητών. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα 

σφουγγάρια (Cliona genus), τα μαλάκια (Lithophaga 

lithophaga) κλπ. 

 

• Η αλιεία με τράτα προκαλεί άμεση φυσική βλάβη στο 

πέτρωμα και έμμεση ζημιά αυξάνοντας τη θολότητα του 

νερού και μειώνοντας κατά συνέπεια τη φωτοσύνθεση 

των φυκών. 

 

•Σημαντικά εμπορικά είδη: το κόκκινο κοράλλι (Corallium 

rubrum), ο αστακός (Homarus gammarus) και οι ροφοί 

(Epinephelus marginatus) ζουν σε κοραλλιογενείς 

οικοτόπους. 

Mesophillum alternans Corallium rubrum 

Epinephelus marginatus 
Cliona celata 

Homarus gammarus 
Halimeda tuna 



Θαλάσσια Φυτά  



Η Μεσόγειος Θάλασσα  έχει 5 είδη θαλάσσιων 

Φανερόγαμων με παρόμοιο μοτίβο: 

Φυτά που αποικίζουν τα παράκτια 

θαλάσσια περιβάλλοντα, είναι 

παρόντα σε όλους τους ωκεανούς 

και τις θάλασσες.  

Προσαρμογές για να 

ζήσουν με υψηλή 

συγκέντρωση αλάτων. 

Ασεξουαλική 

αναπαραγωγή 

Οριζόντιο, υπόγειο ρίζωμα,  

από το οποίο γεννιούνται οι ρίζες 

Τι είναι τα 
θαλάσσια 

Φανερόγαμα; 

Κάθετες προεκτάσεις  

από όπου 

αναδύονται φύλλα 

Το πιο σημαντικό είναι η Ποσειδωνία η ωκεάνιος 

Σεξουαλική 

αναπαραγωγή 

Υποβρύχια επικονίαση 

από μικρά λουλούδια. 



Ποσειδωνία ωκεάνιος 
  

• Βιότοπος Προτεραιότητας  (Βιότοπος 

1120*, που αναφέρεται στην οδηγία για 

τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ) για πολλά 

είδη ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων, 

βρυοζώων, καθώς και για πολλά είδη 

φυτών. 

• Νηπιοτροφείο, καταφύγιο για θηρευτές και νεαρά ψάρια, 

όπως και για είδη εμπορικού ενδιαφέροντος, που περνούν 

εκεί τις πρώτες φάσεις της θαλάσσιας ζωής τους. 

 

• Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής αλλά πολύ αργή ανάπτυξη, 

μόλις 1 έως 6 εκατοστά το χρόνο. 





Γιατί η Posidonia oceanica είναι τόσο σημαντική για το οικοσύστημα? 
 

Όχι μόνο για τη βιοποικιλότητα! Λόγω της ανάπτυξής της μέσω υπόγειων ριζωμάτων, η Ποσειδωνία 
διατηρεί την άμμο και, χρόνο με τον χρόνο, σχηματίζει ένα φυσικό φράγμα, που παρέχει προστασία 
από τη διάβρωση των ακτών και δίνει σταθερότητα σε παραλίες, αμμόλοφους και παράκτια δάση 
και πολλή οργανική ύλη διασκορπίζεται από τα ρεύματα και τα κύματα σε άλλα οικοσυστήματα. 

Συμβάλλει σημαντικά στην οξυγόνωση του νερού (1 m2 λειμώνα Ρ. oceánica παράγει από 4 
μέχρι 20 lt 0 2 ανά 24ωρο) επομένως είναι όπλο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

 

 

 



Τροφική αλυσίδα: 

Οικολογική βάση του 

φυσικού συστήματος 

Μια τροφική αλυσίδα αναφέρεται σε μια σειρά 

οργανισμών που σχετίζονται μεταξύ τους με τις 

διατροφικές τους συνήθειες. Είναι ιεραρχική 

στη δομή της, με τους μικρότερους 

οργανισμούς να αποτελούν τροφή για τους 

μεγαλύτερους οργανισμούς, οι οποίοι με τη 

σειρά τους τρέφουν ακόμη μεγαλύτερους 

οργανισμούς, και ούτω καθεξής.  



...το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό 

Φωτοαυτότροφα 
Επίπεδο 1 

Οι κύριοι παραγωγοί του οργανικού άνθρακα που όλα τα 
ζώα στον ιστό των ωκεανών χρειάζονται για να επιβιώσουν. 

Φυτοφάγα 

Σαρκοφάγα 

Κύριοι θηρευτές 

Επίπεδο 2 
Ζωοπλαγκτόν, στάδιο προνυμφών, μέδουσες ή φυτοφάγα, 
διαφορετικού μεγέθους, μοιράζονται μια έντονη όρεξη για 

ωκεάνια βλάστηση. 

Επίπεδο 3 
 Σαρκοφάγα διαφόρων μεγεθών, πολλά ψάρια όπως 

σαρδέλες, ρέγγα και χταπόδι. 

Επίπεδο 4 
Οι μεγάλοι θηρευτές είναι ποικίλες ομάδες με είδη που 

διαθέτουν: ραχιαία πτερύγια (καρχαρίες, τόνους, δελφίνια), 
φτερά (πελεκάνους, πιγκουίνους)  

και πλευρικά πτερύγια (φώκιες, θαλάσσιους ελέφαντες). 



Μοντέλα ανιούσας και κατιούσας προσέγγισης 
διαταραχή και επιπτώσεις στα τροφικά επίπεδα 

Αύξηση 
 
 

Μείωση 

Αύξηση 
 
 

Αύξηση 

Μείωση 

Μείωση 

Μείωση 

Μείωση 
 
 

Μείωση 
 
 

Μείωση 

Μείωση 

Μείωση 



Βασικά είδη «κλειδιά»  
• Είδη ικανά να έχουν δυσανάλογο αποτέλεσμα στην κοινότητα σε 

σχέση με τον πληθυσμό τους. 

• Η κατάρρευση ενός ολόκληρου συστήματος μετά την αφαίρεση 

ενός μόνο στοιχείου, οδήγησε στο συσχετισμό με τον  

αρχιτεκτονικό όρο «κλειδί» που αντιπροσωπεύει το 

υποστηρικτικό στοιχείο (πέτρα «κλειδί») της ίδιας της αψίδας 

χωρίς το οποίο δεν θα μπορούσε να αντέξει ολόκληρη η δομή. 



Η αποψίλωση των δασών εκθέτει την επιφάνεια 

του εδάφους και συμβάλλει στη διάβρωσή του και 

στη διαρροή θρεπτικών ουσιών από εδάφη σε 

κοντινά ποτάμια, μικρές και μεγάλες λίμνες . 

Η ακινησία μειώνει το βάθος του νερού 

οδηγώντας σε αύξηση της θερμοκρασίας και της 

θολότητάς του καθώς και σε μείωση της 

καθαρότητάς του. Τέτοιες καταστάσεις 

επηρεάζουν τη διείσδυση του φωτός και, κατά 

συνέπεια, μειώνουν την παραγωγή του 

φυτοπλαγκτού, η οποία με τη σειρά της είναι 

πιθανό να επηρεάσει σημαντικά το ζωοπλαγκτόν, 

την παραγωγικότητα και την ποικιλία των ψαριών. 

Κλιμακωτές επιπτώσεις 

της αποψίλωσης και 

της καθίζησης στην 

θαλάσσια τροφική 

αλυσίδα 

 



Σας ευχαριστούμε!  

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου 


