
3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

Η θάλασσά μας



Ο υγρότοπος του Αγ. Ανδρέα

Τις  περασμένες σχολικές χρονιές υλοποιήσαμε περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα τον Άγιο Ανδρέα. 

Είναι ένας φυσικός υγρότοπος (αφού καλύπτεται πλέον μόνιμα από ρηχά νερά) στην άκρη της πόλης. 

Φιλοξενεί πολλά είδη φυτών (καλάμια, βούρλα, αλμυρίκια), αμέτρητους γυρίνους μα και πουλιά όπως 

κοτσύφια, σπουργίτια και σπίνους.

Φτάνοντας στις εκβολές είδαμε σκουπίδια και φερτά υγρά φερτά υλικά που κατέληγαν στη θάλασσα. Μας 

γεννήθηκε η απορία τι γίνονται όλα αυτά όταν πέφτουν στη θάλασσα. Κι έτσι αποφασίσαμε φέτος να 

ασχοληθούμε με τη θάλασσα της πόλης μας και γενικότερα με τη θάλασσα του Λιβυκού 



Η κοίτη



Πήγαμε



Είδαμε, μιλήσαμε, μετρήσαμε



Καταγράψαμε προβλήματα

• Σκουπίδια



Εγκαταλειμμένα μηχανήματα



Εργασίες στην κοίτη -

μπαζώματα



Οι εκβολές



Η Θάλασσα της Ιεράπετρας

Το νότιο μέρος της Ιεράπετρας βρέχεται από το Λιβυκό πέλαγος. Παρατηρείται αμμώδης ή βραχώδης 

ακρογιαλιά. Ακριβώς η ίδια μορφολογία παρατηρείται και μέσα στο νερό. Άμμος και βράχια 

εναλλάσσονται σε ένα όμορφο τοπίο. 

Σ’ αυτά τα ρηχά νερά βρίσκουν τροφή και σπίτι αμέτρητοι θαλάσσιοι οργανισμοί.    













Η άμμος σε μεγέθυνση.











3. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί

Τα ρηχά νερά είναι γεμάτα ζωή. Πλαγκτόν, ψάρια, χταπόδια, σουπιές, αστερίες  και κοχύλια 

φτιάχνουν μια διατροφική αλυσίδα που κανένας δε μένει πεινασμένος. Ούτε ο άνθρωπος.

Α. Κοχύλια και Όστρακα

Χαρακτηριστικά και εντυπωσιακά όστρακα της θάλασσάς μας.



ΤΑ ΚΟΧΥΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

(ΤΑ ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ) ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΤΟ ΕΥΑΛΩΤΟ 

ΣΩΜΑ ΤΟΥΣ



Φεγγαρόχτενα



ΜΠΟΥΡΟΥ Η ΤΡΙΤΩΝΑΣ 

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΟΣΤΡΑΚΟ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΠΑΛΙΑ ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ



ΓΥΡΩ ΣΤΟ 100 Μ.Χ. ΤΟ ΟΣΤΡΑΚΟ ΠΟΡΦΥΡΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.

ΕΝΑ ΚΙΛΟ ΒΑΦΗΣ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ 10.ΟΟΟ ΠΟΡΦΥΡΕΣ 

ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΗΜΙ



ΤΟΝΝΑ ΓΚΑΛΕΑ Η’ ΜΠΟΥΧΩΝΑ 

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΧΥΛΙΑ ΤΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΛΑΔΕΝΙΑ 

ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΓΙΑ  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΔΙΟΥ



ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΟ ΚΟΧΥΛΙ 

ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΙ ΩΣ ΜΑΤΙ ΤΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ



ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ 

ΤΗΝ ΚΟΧΥΛΕΝΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ



1. Χταπόδι που βρήκε σπίτι

2. Ανεμώνη. Τρέφεται με φυτοπλαγκτόν που παρασύρεται από το ρεύμα

3. Αστερίας

4. Κάβουρας σε επίθεση

5. Γαρίδα που παραμονεύει στο βράχο

6. Καλογριές (λόγω του σκούρου χρώματός τους)

7. Γαϊτανούρι

8. Μπουκανάρα

9. κοπάδι από σάλπες

10. Σμέρνα

11. Κάβουρας εισβολέας. Όταν μεγαλώσει θα ψάξει για μεγαλύτερο σπίτι

12. Η πίνα. Προστατευόμενο είδος.



Χταπόδι



Σουπιές



Ανεμώνη



Αστερίας



Κάβουρας



Γαρίδα



Καλογρίδια



Γαϊτανούρι



Μπουκανάρα



Σάλπες



Σμέρνα



Κάβουρας - εισβολέας



Πίνα



Η θαλάσσια βλάστηση

Στις τελευταίες φωτογραφίες είδαμε ζώα και θαλάσσια βλάστηση μαζί. Η θαλάσσια βλάστηση είναι 

φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, συνήθως ορατοί με το γυμνό μάτι που ζουν προσκολλημένοι στα 

βράχια ή ριζωμένοι στον πυθμένα της θάλασσας. 

Τη θαλάσσια βλάστηση των ρηχών νερών τη διακρίνουμε σε:

Α) Εξελικτικά κατώτερα φυτά που ανήκουν στα φύκη γνωστά σαν Μακροφύκη (Χλωροφύκη και 

Φαιοφύκη)

Β) Εξελικτικά ανώτερα φυτά γνωστά σαν αγειόσπερμα. Έχουν φύλλα (λεπτά σαν λεπίδες), 

βλαστούς και ρίζες, σπέρματα και άνθη.

Φύκη και αγγειόσπερμα είναι σχεδόν αλάνθαστοι βιοδείκτες. Αναζητάτε θάλασσες για μπάνιο; 

Συμβουλευτείτε τα φύκη: Αγγειόσπερμα και κυρίως φαιοφύκη είναι δείκτες καθαρότητας του νερού. 

Στο σάιτ της Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρίας βρήκαμε και  μοιραζόμαστε μαζί σας που να 

πηγαίνουμε για μπάνιο. (www.phycology.gr)



Θαλάσσια βλάστηση

Φύκη και αγγειόσπερμα



Μακροφύκη

Φαιοφύκη και Χλωροφύκη



Crystoseira barbatula



Φύκος βεντάλια (padina 

pavonica) 



Cystoseira compressa



Amphiroa rigida



Halopteris scoparia



Φύκος ομπρέλα

(Acetabularia acetabulum)



Caulerpa profilera



Halimeda tuna



Θαλάσσια αγγειόσπερμα



Ποσειδωνία (Posidonia 

oceanica)



Zostera marina



Ο σημαντικός οικολογικός ρόλος της θαλάσσιας βλάστησης

Εκτός από τη χρήση τους ως βιοδείκτες, η ποσειδωνία και τα φύκη παίζουν ένα 

σημαντικό οικολογικό ρόλο: Όπως τα φυτά στην ξηρά παράγουν τεράστιες ποσότητες 

οξυγόνου που είναι απαραίτητο για τη ζωή του πλανήτη (60% του οξυγόνου που 

χρησιμοποιείται από όλους τους οργανισμούς της Γης ελευθερώνεται στην 

ατμόσφαιρα από τα φύκη μέσω της φωτοσύνθεσης). Επιπλέον, η ικανότητα τους να 

απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο το ρόλο τους 

στο οικοσύστημα. Επίσης η ποσειδωνία σχηματίζει θαλάσσια λιβάδια σε αμμώδεις 

πυθμένες αποτελώντας καταφύγιο για εκατοντάδες είδη θαλάσσιων ζώων. Ομοίως τα 

μεγάλα φύκη (μακροφύκη) συνιστούν υποθαλάσσιους κήπους – δάση σε βραχώδεις 

πυθμένες μα παρόμοιο οικολογικό ρόλο.



ΑΠΕΙΛΕΣ

Ο άνθρωπος με τις δραστηριότητές του είναι η μεγαλύτερη απειλή για το θαλάσσιο 

οικοσύστημα. Ρύπανση και αλιεία καταστρέφουν αυτά που έχει δημιουργήσει η φύση.

Το πόσο σημαντικά είναι ποτάμια και ρυάκια που καταλήγουν στη θάλασσα, όπως ο 

«Αγ. Ανδρέας», γι’ αυτούς τους οργανισμούς φαίνεται σ’ αυτές τις φωτογραφίες. Φερτά 

υλικά, λιπάσματα και χημικά μολύνουν τα νερά και δημιουργούν το φαινόμενο του 

ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ: Αναπτύσσονται βακτήρια και μικροφύκη που καταναλώνουν το 

οξυγόνο του νερού και πνίγουν τους θαλάσσιους οργανισμούς.

Επίσης, η πείνα του ανθρώπου, όχι για φαγητό αλλά για κέρδος, οδηγεί στην 

καταστροφή υποβρύχια δάση και ψαρότοπους (βίντεο: Πως εξαφανίζονται τα ψάρια από 

τις Ελληνικές θάλασσες)



Ευτροφισμός



Απότελέσματα:

- Μεγάλη ανάπτυξη υδρόβιων φυτών και φυτοπλαγκτόν

- Μαζικοί θάνατοι ψαριών



Η ομάδα του 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας

Μπλαβογιλάκη Εμμανουέλα
Παπαδάκη Ειρήνη
Παπαδοπετράκη Κων/να
Πετάση Ελπίδα
Πετάση Στέλλα
Χριστάκη Αυγή

Αβρονιδάκη Νικολέτα
Αχλάτη Δέσποινα
Βορριά Ιωάννα
Γαλετάκη Γαρεφαλιά
Καρτσάκης Χριστόφορος
Κασσωτάκης Γιώργος
Μαρκάκη Μαρία

Συντονιστής εκπαιδευτικός:

Χρυσοβαλάντης Ψαρουδάκης


