
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
   2009-2010 
 θέμα περιβαλλοντικής αγωγής: 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 



Οι αρχηγοί συσκέπτονται… 



ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: 
παρουσίαση προγράμματος NaGISA  

(2008-2009) από τους αρχηγούς & τους 
ερευνητές του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 



Εισαγωγικό Σεμινάριο 

 
Από την περιβαλλοντική  

ομάδα του 

Καλλιτεχνικού Σχολείου  

Ηρακλείου 

Με τη βοήθεια  
του 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
ΚΡΗΤΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 

Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 



Το 71% της επιφάνειας της γης 
είναι καλυμμένο με νερό 

Μέχρι τώρα έχουν 

μετρηθεί  

250.000  

διαφορετικά είδη 

Αλλά η εκτίμηση των 

πραγματικών 

αριθμών  

είναι περίπου 

 1-5 εκατομμύρια 



Είδη 

Γένος 

Οικογένεια 

Τάξη 

Κατηγορία 

Φύλα 

Βασίλειο 

Τομέας 

Ζωή 

Οι μεγαλύτεροι  

και πιο  

συχνοί 

θαλάσσιοι 

οργανισμοί 



Μαθαίνουμε παίζοντας! 







Στο γραφείου του Δρ. Αρβανιτίδη 
στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 



  Συνεδρία Ιανουαρίου: 
 Παρουσίαση εργασιών Π.Ο.  
 

   παιχνίδι ερωτήσεων εμπέδωσης πληροφοριών 



 
 

ΟΜΑΔΑ Α’ 
 
 ΖΟΥΡΙΔΗ ΛΕΙΛΑ - ΚΟΥΡΤΗ ΜΠΕΛΛΑ 

 
• ΧΑΤΖΑΚΗ ΓΚΑΜΠΥ    ΣΠΟΓΓΟΙ 
• ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ   ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ 
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΛΕΙΩ  ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ 
• ΚΕΦΑΛΑ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ   ΧΑΙΤΟΓΝΑΘΑ 
• ΚΥΡΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ   ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ 
• ΝΤΕΜΠΕΡΝΑΝΤΙΣ ΛΟΡΕΝΤΣΟ ΠΟΛΥΧΑΙΤΑ 
• ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑ  ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ &   

     ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ   
      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 



Σχήμα ακανόνιστο, ποικίλα 

μεγέθη, γεμάτο πόρους και 

εσωτερικά κανάλια. 

Porifera (Σπόγγοι) 

Είναι ζώο και όχι φυτό 

Ο σκελετός του χρησιμεύει 

στην ατομική καθαριότητα, 

στις οικιακές ανάγκες, στη 

φαρμακευτική 

9.000 είδη(6οο στη Μεσόγειο) 



(πόροι) 



Arachnida (Αραχνοειδή) 
Ασπόνδυλα, επίγεια 

ζώα 

Έχουν 8 πόδια και 

χωρίζονται σε δύο μέρη: 

το πρόσθιο (όργανα)  

& το οπίσθιο (πόδια) 

500-1000 είδη  

(γενικά πάνω από 

100.000) 





Echinodermata (Εχινόδερμα) 

Ασπόνδυλα, γονοχωριστικά 

ζώα 

Πελματόζωα 

(προσκολλημένα στο βυθό) 

Ελευθερόζωα  
(κινούνται αργά αλλά ελεύθερα) 

7.000 είδη 





Chaetognatha (χαιτόγναθα) 

arrow worms> σκουλήκια-βέλη 
 

 ερμαφρόδιτα ζώα με στενό 

σχεδόν διαφανές σώμα και 

μικρές τρίχες, ζουν στη 

στήλη του νερού  

120 είδη 

Μέγεθος 2mm έως12cm 





ΟΜΑΔΑ Β’ 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ ΕΥΗ – ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

• ΜΠΟΝΝΤΑΡΕΝΚΟ ΙΩΑΝΝΑ  ΑΝΘΟΖΩΑ 

• ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ  ΦΥΚΙΑ 

• ΖΟΥΡΙΔΗ ΔΑΝΑΗ   ΜΑΛΑΚΙΑ 

• ΠΑΟΛΟΥΤΣΙ ΠΑΤΡΙΚ   SIPUNCULA 

• ΧΑΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    SIPUNCULA 

• ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  FORAMINIFERA 

 



Cnidaria (Ανθόζωα) 
Κοιλεντερωτά βενθικά ζώα 

Εδραίοι (Ανεμώνες)  

 

 Κινητοί (Μέδουσες)  

Το σώμα των κοιλεντέρων περιέχει μέχρι και 90% νερό 

9.000 είδη 

Όσο λιγότερο χρωματιστά 

είναι τα ζώα, τόσο πιο 

ακίνδυνα  

 (καλύτερα μην τα 

ακουμπάτε!) 





Rodophyta  (Ροδοφύκη>  
   κόκκινα φύκια) 

Περιέχουν φυκοερυθρίνη 

Χρησιμοποιούνται στη 

βιομηχανία, φαρμακευτική, 

γεωργία, διατροφή 

Έχουν φύλο (αρσενικό - θηλυκό) 

5.000- 6.000 είδη 





Mollusca  (Μαλάκια) 

Ασπόνδυλα, υδρόβια 

ζώα με διάφορους 

τύπους σχήματος 

σώματος 
 

κοινά χαρακτηριστικά: 

ίδιο νευρικό σύστημα   

μανδυακός σάκος, 

φέρουν όστρακο 

93.000 είδη 





Sipuncula   (peanut worms> σκουληκο-φιστίκι) 

Θαλάσσια σκουλήκια με σώμα 

διμερές  

( κύριο σώμα & ουρίτσα ) 

 Όταν απειλείται, αποσύρεται 

σε μορφή που μοιάζει με 

πυρήνα φιστικιών 

350 είδη 





Foraminifera 

Μονοκύτταροι οργανισμοί 

(100μμ-20εκ) χρωματίζουν 

τις παραλίες ροζ και κόκκινες 

 

Μεγάλη ποικιλία σχημάτων 

275.000 είδη 



ΟΜΑΔΑ Γ’ 

ΜΠΑΛΛΟΛΛΙ ΝΤΙΖΙΑΝΑ – ΞΗΡΟΥ ΣΤΑΣΑ  

ΠΑΞΙΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 

 
• ΧΟΥΡΔΑ ΕΜΜΑ   ΧΛΩΡΟΦΥΤΑ 

• ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΛΙΛΛΙΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΑΙΤΑ 

• ΠΙΤΣΑΣΥΝΣΚΑ ΝΑΣΤΙΑ  ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ  

• ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΠΙΑ   ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ 

• ΑΣΠΕΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  ΑΣΚΙΔΙΑ 

• ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΡΥΟΖΩΑ 

 



Chlorophyta     (Χλωροφύκη> 

   πράσινα φύκια) 

Υδρόβιοι ή θαλάσσιοι 

οργανισμοί στα 

κύτταρα των οποίων 

υπάρχουν ουσίες που 

συμβάλλουν στη 

φωτοσύνθεση 

6.000 είδη 





Polychaeta 
(Πολύχαιτα) Bristle Worms 

 Θαλάσσιοι οργανισμοί 

Πλάνητες & Εδραίοι  
(επιπλέουν ελεύθερα κοντά στην 

επιφάνεια ή στις στρώσεις της λάσπης 

και της άμμου) 

Τους έχουν δώσει ονόματα από 

την ελληνική μυθολογία 

ΝΗΡΗΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

Μέγεθος : λίγα χιλιοστά (έως 3m) 

15.000 είδη 





Crustacea (Καρκινοειδή) 

Υδρόβια αρθρόποδα ζώα 

 
Το σώμα τους είναι καλυμμένο από 

 άκαμπτο «εξωσκελετό» 

Το υπογάστριο φέρει πλεοπόδια  

(ζεύγη άκρων) 

 
Όλα τα εξαρτήματά του είναι σε ζεύγη 

5mm-1m 

53.000 είδη 





Ascidians (Ασκίδια) 
Σώμα που μοιάζει με θύλακα 

Άμισχα 

Ζώο όχι φυτό 

Δημιουργεί αποικίες 

2.300 είδη 





Bryozoa (Βρυόζωα) 

Υδρόβια ακίνητα ζώα μικρών 

διαστάσεων στερεωμένα σε 

σταθερό υπόστρωμα 

σχηματίζουν αποικίες, 

διακρίνονται σε 

Ενδόπρωκτα & Εξώπρωκτα 

8.000 είδη 





Ο Γιώργος και η Σάρα, υποψήφιοι δόκτορες θαλάσσιας βιολογίας 

μας «ξεναγούν» στον ερευνητικό χώρο του  ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
Κρήτης 

 Σεμινάριο Φεβρουαρίου: 



Καταδυτικός εξοπλισμός 

ΣΤΟΛΗ 
ΛΑΙΒ ΤΖΑΚΕΤ 

ΒΑΡΗ 
ΦΙΑΛΗ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΔΙΚΤΥ 

ΣΠΑΤΟΥΛΑ 



Καταδυτικός εξοπλισμός 



Εργαστηριακός εξοπλισμός 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 
ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ 

ΤΡΙΒΛΙΑ 
ΛΑΒΙΔΕΣ 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 

ΠΙΝΕΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΑΛΚΟΟΛΗ 

ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 



Εργαστηριακός εξοπλισμός 



   Δράσεις Μαρτίου: 
 Ι. Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 
 Ενυδρείο του Θαλασσόκοσμου 

Παρακολούθηση εκπ/κου 
προγράμματος : 

 Ποικιλότητα και 
 Προσαρμογή 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΗΣ 





 Σύσκεψη στον 
εξωτερικό χώρο 
του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 



ΙΙ. Προετοιμασία δειγματοληψίας:  

       κωδικοποίηση 



 ΙΙΙ. Δειγματοληψία στο πεδίο: 
   Αλυκές 
 



Οι τρεις ομάδες ξεκινούν τις παραθαλάσσιες 
δράσεις ενώ οι καθηγητές/-τριες επιτηρούν! 



Δειγματοληψία στο ανώτερο επίπεδο της 

μεσοπαραλιακής ζώνης 

Δειγματοληψία στο μέσο επίπεδο της 

μεσοπαραλιακής ζώνης 

Δειγματοληψία στο κατώτερο επίπεδο 

της μεσοπαραλιακής ζώνης 



   Σεμινάριο Μαΐου: 



Η Καίτη Σιακαβάρα, βιολόγος, υπεύθυνη του Κ.Π.Ε. 
Γουρνών, μας παρουσιάζει το νεοσύστατο κέντρο 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 







 Τα μέλη της περιβ/κής ομάδας: 
  
 α) διαχωρίζουν οργανισμούς από φύκια 
  
 β) με τη χρήση στερεοσκοπίου και 
 επιστημονικής βιβλιογραφίας 
 προχωρούν σε αναγνώριση οικογενειών 
  
 γ) με τη βοήθεια μικροσκοπίου και 
 «κλείδας» αναγνωρίζουν είδη 






