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Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Δραπετσώνας:

Ηλιάδης Νίκος,  Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος, Υπεύθυνος του ΚΠΕ

Σαββοπούλου Άννα Πολιτικών Επιστημών,  Αναπλ. Υπευθύνου του ΚΠΕ

Βασιλοπούλου Σμαράγδα Δασκάλα

Μπία Δήμητρα Νηπιαγωγός

Παπαδοπούλου Άννα Δασκάλα

Στροφύλας Διονύσιος Βιολόγος 

Τριανταφύλλου Σταυρούλα Φιλόλογος, Δρ. Φιλοσοφίας

Οργάνωση και επιμέλεια προγράμματος - Σχεδιασμός φυλλαδίου:
Στροφύλας Διονύσιος- Παπαδοπούλου Άννα 
ISBN 978-960-89681-6-5 

Δημιουργία Εκπαιδευτικού-Υποστηρικτικού Υλικού, σε ηλεκτρονική μορφή/
CD-ROM, στο οποίο εμπεριέχεται βιβλιογραφία.
Στροφύλας  Διονύσιος ( βιολόγος, μέλος Π.Ο.  ΚΠΕΔ )
Παπαδοπούλου Άννα (δασκάλα, μέλος Π.Ο. ΚΠΕΔ)
Νεοφύτου Μαριολένη (δασκάλα, πρώην μέλος Π.Ο. ΚΠΕΔ )

Στην οργάνωση και επιμέλεια του προγράμματος συμμετείχε και η εκπαι-
δευτικός του ΚΠΕ προηγούμενων ετών Νεοφύτου Μαριολένη.

Η αφίσα του εξώφυλλου-προγράμματος  είναι από το βιβλίο: «Τα ζώα και το 
περιβάλλον τους»  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΣΤΡΑΤΙΚΗ).

ΕΚΔΟΣΗ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 2008 
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ÓÊÏÐÏÓ  ÊÁÉ  ÓÔÏ×ÏÉ  ÔÏÕ  ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ

ÓÊÏÐÏÓ
Η επιλογή του προγράμματος με θέμα:
«Θαλάσσια ζωή και Αλιεία στο Σαρωνικό», έγινε με σκοπό να ευαι-
σθητοποιηθούν και να δείξουν ενδιαφέρον οι νέοι άνθρωποι, για το 
Σαρωνικό κόλπο, που είναι η πιο κοντινή τους θάλασσα.
Να αναγνωρίσουν την αξία που έχει το συγκεκριμένο οικοσύστημα, 
αφού μας παρέχει τροφή υψηλής βιολογικής αξίας και προσφέρει 
επαγγελματική δραστηριότητα σε πολλούς συμπολίτες μας.
Να συνειδητοποιήσουν ότι η ευθύνη της προστασίας του Σαρωνι-
κού, ανήκει σε όλους μας και δεν έχουμε δικαίωμα ν‛ αδιαφορούμε 
για ό,τι υποβαθμίζει τη ζωή μέσα σ‛ αυτόν.
Η μόλυνση και η ρύπανσή του υπονομεύει την υγεία μας, και είναι 
δείγμα χαμηλού πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών.
Ν‛ αντιληφθούν ότι οι δραστηριότητες του ανθρώπου, πρέπει να 
είναι σε αρμονική ισορροπία με τη φύση, ώστε ν‛ αντλεί τ‛ αγαθά που 
χρειάζεται, και να μη κάνει αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών 
πηγών με απώτερο στόχο την αειφορική ανάπτυξη.  
Οι επιλογές του πρέπει να έχουν γνώμονα την ποιότητα της ζωής 
και το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. 

ÓÔÏ×ÏÉ
1. Να μελετήσουν τη θάλασσα: Ποια είναι η σύστασή της, πώς λει-
τουργεί, τι σημαίνει τεράστια αποθήκη ενέργειας.
2. Να πληροφορηθούν τι είναι βιότοποι, τι είναι οικοσυστήματα, και 
πώς λειτουργούν οι τροφικές αλυσίδες στο θαλάσσιο περιβάλλον.



4

3. Να μελετήσουν τη βιολογία των θαλάσσιων οργανισμών. Με με-
ρικά παραδείγματα να γνωρίσουν τα βασικά όργανά τους, πώς ζουν, 
τρέφονται, πολλαπλασιάζονται μέσα στο νερό και πώς αλληλεξαρ-
τώνται.
4. Να έρθουν σε επαφή με το οικοσύστημα του Σαρωνικού και ιδιαι-
τέρα με την ιχθυοπανίδα και την ορνιθοπανίδα του.
5. Να πληροφορηθούν για την αλιεία, με ποιους τρόπους γίνεται, 
τι σημαίνει παράνομη αλιεία και ποιες είναι οι επιπτώσεις της στην 
οικονομία και το θαλάσσιο περιβάλλον.
6. Να διακρίνουν τη ρύπανση και τη μόλυνση και να αναγνωρίσουν 
τους κινδύνους για το οικοσύστημα του Σαρωνικού και τον άνθρω-
πο.
7. Να πληροφορηθούν για το βιολογικό καθαρισμό της Ψυτάλλειας. 
Ποια είναι τ‛ αποτελέσματα του έργου μέχρι σήμερα και τι πρέπει να 
γίνει ακόμη.
8. Nα προβληματιστούν για τη δική μας στάση και συμπεριφορά απέ-
ναντι στο θαλάσσιο περιβάλλον και ειδικά στο Σαρωνικό, τη θάλασ-
σά μας.  

φωτο: (Το βιβλίο της Θάλασσας. Εκδόσεις Ερευνητές)
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ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη:
α) Θεωρητικό
β) Έρευνα πεδίου

Στο θεωρητικό μέρος γίνεται μια παρουσίαση σχετικά με την πα-
νίδα, τη χλωρίδα του Σαρωνικού, τρόπους αλιείας και κινδύνους 
που απειλούν το συγκεκριμένο οικοσύστημα. Επίσης προτείνονται 
τρόποι προστασίας του.
Ακολουθεί χωρισμός των μαθητών σε ομάδες εργασίας και ξενάγη-
σή τους στα εκθέματα του εργαστηρίου Βιολογίας του ΚΠΕΔ. Εκεί 
μπορούν να δουν από κοντά πολλά δείγματα πανίδας και χλωρίδας 
που ήδη γνώρισαν  στο πρόγραμμα.
Το δεύτερο μέρος του προγράμματος περιλαμβάνει την Έρευνα πε-
δίου. Στο λιμανάκι του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι οι μαθητές 
κάνουν μετρήσεις  φυσικοχημικών παραμέτρων σε δείγματα  θα-
λασσινού νερού που οι ίδιοι συλλέγουν, με τη βοήθεια κατάλληλων 
οργάνων και στη συνέχεια ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες  
(παιχνίδια ρόλων, συνέντευξη,  ζωγραφική κλπ).
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ÃËÙÓÓÁÑÉ  ÔÇÓ  ÈÁËÁÓÓÁÓ

Αειφορία: Η ικανοποίηση των αναγκών (διατροφικών, ενεργειακών, 
ψυχολογικών) του σημερινού πληθυσμού της γης χωρίς να τίθεται 
σε κίνδυνο η ικανότητα για κάλυψη των αναγκών των επόμενων γε-
νεών.
Αφρόδιχτα:  Δίχτυα μεγάλου μήκους που κρέμονται κάθετα από την 
επιφάνεια της θάλασσας και φτάνουν σε βάθος 20μ.
Αφρόψαρα:  Ψάρια που ζουν σε κοπάδια στην επιφάνεια της θάλασ-
σας  (τόνος, γαύρος, αθερίνα, ζαργάνα)  κλπ.
Βαρέα μέταλλα:  Προέρχονται από ορυχεία και απόβλητα βιομηχα-
νιών που χύνονται στη θάλασσα, προκαλούν σοβαρές ασθένειες και 
βιοχημικές αλλοιώσεις (υδράργυρος, μόλυβδος, χρώμιο) κλπ.
Βενθόβια είδη:  Η θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα που ζει πάνω ή 
πλησίον του βυθού.
Βιοσυγκέντρωση:  Η διαδικασία συγκέντρωσης τοξικών ουσιών από 
το ένα επίπεδο της τροφικής αλυσίδας στο άλλο. Η μεγαλύτερη συ-
γκέντρωση παρατηρείται στο ανώτερο επίπεδο.
Βιότοπος:  Είναι τμήμα ενός οικοσυστήματος στο οποίο ζει και ανα-
παράγεται τουλάχιστον ένας οργανισμός.
Γαστερόποδα:  Υδρόβια ασπόνδυλα ζώα με ένα όστρακο, που κινού-
νται με την κοιλιά  π.χ. πορφύρα, πεταλίδα, κώνος.
Γρι-Γρι:  Εργαλείο επαγγελματικής αλιείας. Αλιεύει κοπάδια ψαριών 
με δίχτυα που σχηματίζουν κύκλο για την παγίδευσή τους. Χρησιμο-
ποιούν όργανα εντοπισμού κοπαδιών (σόναρ).
Εποχικά ψάρια:  Είναι αυτά που για ορισμένο διάστημα του χρόνου 
έρχονται στις ακτές και στους κόλπους από το γειτονικό πέλαγος  
π.χ  μαρίδα.
Ευρύαλα:  Θαλάσσια είδη που αντέχουν σε μεγάλες αλλαγές της αλα-
τότητας του νερού π.χ  κέφαλος.
Ευρύθερμα:  Θαλάσσια είδη που αντέχουν στις μεγάλες αλλαγές της 
θερμοκρασίας του νερού π.χ  μέδουσες.
Ευτροφισμός:  Είναι η υπερβολική αύξηση του πληθυσμού της υδρό-
βιας χλωρίδας που προκαλείται από φωσφορικά και νιτρικά
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άλατα. Στο  στάδιο  της αποσύνθεσής  της καταναλώνει μεγάλη πο-
σότητα οξυγόνου, που το στερεί από τα υδρόβια ζώα.
Ευφωτική ζώνη:  Είναι το τμήμα της υδάτινης μάζας που φθάνει το 
ηλιακό φως και γίνεται η φωτοσύνθεση (0-200 μ. βάθος).
Ιχθυοπανίδα:  Είναι το σύνολο των ειδών των ψαριών που ζουν σε 
ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα.
Καρκινοειδή:  Υδρόβια ασπόνδυλα με άκρα που λυγίζουν. Είναι από 
πολύ μικρά (ζωοπλαγκτόν) π.χ κωπήποδα έως πολύ μεγάλα (αστα-
κός).  
Κεφαλόποδα: Τα μαλάκια που αποτελούνται μόνο από κεφάλι και 
πόδια με  βεντούζες (σουπιές, χταπόδια, καλαμάρια) κλπ.
Λεσσεψιανά είδη:  Είναι τροπικά είδη που μπαίνουν στη Μεσόγειο 
από τη διώρυγα του Σουέζ που κατασκεύασε ο Γάλλος Φερδινάνδος  
Λεσσέψ το 19o αιώνα  π.χ  λαγοκέφαλος.
Μαλάκια:   Υδρόβιοι  ασπόνδυλοι οργανισμοί με μαλακό σώμα. Χωρί-
ζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: Κεφαλόποδα (μόνο στο θαλάσ-
σιο νερό), Γαστερόποδα, Οστρακοειδή.
Μέση Αλιεία:  Η επαγγελματική αλιεία που χρησιμοποιεί τα εργα-
λεία: μηχανότρατες και γρι-γρι.  
Μεταναστευτικά ψάρια:  Είναι αυτά που μεταναστεύουν σε πιο μα-
κρινές θάλασσες  π.χ  γοφάρι, παλαμίδα.
Μηχανότρατα:  Εργαλείο ψαρέματος που σύρεται στο βυθό από με-
γάλο καΐκι. Χρησιμοποιείται στην επαγγελματική αλιεία.
Μόλυνση:  Η επιβάρυνση του θαλάσσιου οικοσυστήματος με παθο-
γόνα μικρόβια, μύκητες, ιούς και παράσιτα που προέρχονται κυρίως 
από τα λύματα των υπονόμων.  
Οικοσύστημα: Το σύνολο των βιοτικών (οργανισμοί), αβιοτικών (πέ-
τρες, χώμα, νερό, κλίμα) κλπ. μιας συγκεκριμένης γεωγραφικά πε-
ριοχής καθώς και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις π.χ  οικοσύστημα  
Αμβρακικού.
Ορνιθοπανίδα:  Το σύνολο των ειδών των πτηνών που ζουν σ‛ ένα 
συγκεκριμένο οικοσύστημα  π.χ. σε μια λίμνη.  
Παραγάδια:  Αλιευτικά εργαλεία με πολλά αγκίστρια. Τα διακρίνου-
με σε παραγάδια αφρού και παραγάδια βυθού.
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Παράκτια αλιεία:  Η επαγγελματική αλιεία που γίνεται κατά μήκος 
των ακτών ή σε κοντινά πελάγη, χωρίς να χρησιμοποιούνται  τα  ερ-
γαλεία  μηχανότρατα  και  γρι-γρι.
Πλαγκτόν:  Είναι οι περιπλανώμενοι υδρόβιοι μικροοργανισμοί, ζωϊ-
κοί και φυτικοί και αποτελούν τον πρώτο κρίκο των υδρόβιων τρο-
φικών αλυσίδων π.χ διάτομα (φ/π),αμφίποδα (ζ/π).
Ποσειδωνία:  Υποθαλάσσιο ανθοφόρο φυτό της Μεσογείου. Βρίσκε-
ται σε βάθη έως 50 μέτρων και σχηματίζει λιβάδια που είναι βιότο-
ποι θαλάσσιων οργανισμών.
Ρύπανση:  Η επιβάρυνση ενός οικοσυστήματος με χημικές ουσίες: 
πετρέλαια, εντομοκτόνα, απορρυπαντικά, λιπάσματα, βαρέα μέταλ-
λα, μηχανέλαια, τοξικά, ραδιενεργά…….
Τροφικές αλυσίδες:  Είναι οι σχέσεις στα οικοσυστήματα που δεί-
χνουν με τι τρέφεται ένα είδος και από ποιο άλλο είδος καταναλώ-
νεται. Κάθε είδος αποτελεί κρίκο της διατροφικής αλυσίδας. 
Υπεραλίευση: Είναι η σύλληψη τόσο μεγάλου αριθμού ψαριών ώστε 
να μην είναι δυνατή η αναπλήρωση τους μέσω της αναπαραγωγής 
των ατόμων που απομένουν.
Υπερπόντια αλιεία:  Η επαγγελματική αλιεία που γίνεται με μεγάλα 
πλοία ψυγεία στους ωκεανούς και στις ανοικτές θάλασσες. Το αλί-
ευμα φτάνει στον καταναλωτή κατεψυγμένο.
Φαιοφύκη:  Είναι η κατηγορία φυκιών που αντί για πράσινες χρω-
στικές έχουν καφέ. Η οικολογική τους σημασία είναι μεγάλη γιατί 
προμηθεύουν τα οικοσυστήματα με ιώδιο.
Φωτοσύνθεση:   Η σπουδαιότερη βιολογική διαδικασία στη Γη.
Το διοξείδιο του άνθρακα ενώνεται με νερό στα πράσινα μέρη των 
φυτών  (χερσαίων και υδρόβιων)  και με τη βοήθεια του ηλιακού 
φωτός  παράγει γλυκόζη και οξυγόνο.                     
Χημική αλιεία:   Η αλιεία που γίνεται με  χημικές ουσίες  π.χ.
χλωρίνη, γαλαζόπετρα,  εκχυλίσματα φυτών π.χ. γαλατσίδας.
Χλωροφύκη:  Η μεγαλύτερη κατηγορία φυκιών που φέρουν πράσινες 
χρωστικές ουσίες (χλωροφύλλες), φωτοσυνθέτουν και παράγουν 
τεράστιες ποσότητες οξυγόνου π.χ  ulva.
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ÅÐÉËÅÃÙ ÓÙÓÔÁ

  Νομίζουν οι θαλάσσιες χελώνες και τα δελφίνια τις πλαστικές 
σακούλες για μέδουσες;

 ΝΑΙ ΟΧΙ

  Πρέπει να τρώμε οστρακοειδή που έζησαν κοντά σε διαλυτήρια 
πλοίων;

 ΝΑΙ ΟΧΙ
 

  Τα γρι-γρι χρησιμοποιούνται για το ψάρεμα αφρόψαρων και οι     
μηχανότρατες στο ψάρεμα βενθόβιων;

 ΝΑΙ ΟΧΙ   
 

  Μειώνεται τα τελευταία χρόνια ο  πληθυσμός του ασημόγλαρου 
στη Μεσόγειο εξαιτίας της ρύπανσης;

 ΝΑΙ ΟΧΙ   

  Η υπερβολική αύξηση της υδρόβιας χλωρίδας εξαιτίας της ρύ-
 πανσης  ονομάζεται ευτροφισμός;

 ΝΑΙ ΟΧΙ  
 

  Η υπεραλίευση προκαλεί σοβαρή διατάραξη στα θαλάσσια οικοσυ-
στήματα;

 ΝΑΙ ΟΧΙ  
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ÐÁÑÏÉÌÉÅÓ ÃÉÁ…ØÁÑÉÁ

Αν δε βρέξεις πόδι, ψάρι δεν τρως.
Το μεγάλο ψάρι τρώει  το μικρό.
Το ψάρι βρωμάει απ‛ το κεφάλι  .

Του κυνηγού και του  ψαρά το πιάτο, δέκα φορές είν‛  αδειανό  και 
μια φορά γεμάτο.

Φάτε μάτια ψάρια….

(Μηχανότρατα)
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ÏÑÉÁ ÅÐÉÂÉÙÓÇÓ ÈÁËÁÓÓÉÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ ÓÔÏ 
ÓÁÑÙÍÉÊÏ

Ph: (αλκαλικό)   7- 9,5
Αλατότητα: 33‰ -38‰  Nacl /l.

Θολότητα: < 300 mg Σ.Α.Σ. /l.
Μέση Θερμοκρασία: χειμερινή 16 º C , θερινή 26º C

Οξυγόνο: > 3,5 mg O2 /l.

l.=ένα λίτρο θαλασσινού νερού



ÁÃÁÐÙ ÔÇ ÈÁËÁÓÓÁ - ÁÃÁÐÙ ÔÏ ÓÁÑÙÍÉÊÏ

• Το πλαστικό μπουκάλι μας το παίρνουμε μαζί μας ή το ρίχνουμε 
στον κάδο απορριμμάτων.

• Τα πλαστικά δακτύλια των αναψυκτικών, είναι επικίνδυνες παγί-
δες για τα πουλιά.

• Οι πλαστικές σακούλες, γίνονται αιτία πνιγμού για τις φάλαινες και 
τις χελώνες.

• Τα θαλασσοπούλια καταπίνουν τα μικρά κομματάκια πλαστικού που 
επιπλέουν και πεθαίνουν.

• Τα δελφίνια πνίγονται όταν μπλέκονται στα τεράστια αφρόδιχτα 
των ψαράδων.

• Tα μεγάλα παράκτια έργα π.χ. μεγάλες μαρίνες στις ακτές, κατα-
στρέφουν το περιβάλλον.

• Η θάλασσα δεν είναι ο σκουπιδότοπός μας, είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός που από την επιβίωσή του εξαρτάται και η δική μας 
ύπαρξη.

• Είναι επιτακτική ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε τα δικαιώματα της 
Φύσης για να συνυπάρξουμε αρμονικά με στόχο την αειφορία.




