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 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (Γενικά) 
Η χλωρίδα και η πανίδα της Μεσογείου είναι 
από τις πλουσιότερες και πιο μελετημένες στον 
κόσμο. 
Φιλοξενεί το 4-18% της παγκόσμιας θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας. 
Το 20% των ειδών είναι ενδημικά (υπάρχουν 
μόνο στη Μεσόγειο θάλασσα). 



 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

Από το 1985 έως το 2005 έχει καταγραφεί αύξηση 
της θερμοκρασίας στο Αιγαίο κατά 1,5 βαθμό 
Κελσίου κατά μέσο όρο. 
Αυτή η κλιματική αλλαγή οφείλεται σε 
ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Η αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί τη μετακίνηση 
τροπικών ειδών, όπως ψάρια και μαλάκια, τα οποία 
μετακινούνται σε ψυχρότερα νερά ή ακολουθούν 
διάφορα είδη φυκών, πλαγκτού και άλλων 
οργανισμών με τα οποία τρέφονται. 



 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ 
ΤΡΟΠΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ! 



 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ  
 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
Απρόσκλητοι επισκέπτες εισβάλλουν στις ακτές μας 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στη Μεσόγειο και στις 
ακτές μας έχουν καταγραφεί πολλά ξενικά είδη από την 
Ερυθρά θάλασσα και τους Ειρηνικό και Ινδικό ωκεανό. 
 
 

Τοξικό πλαγκτικό φύκος 
 «Οστρέοψις» 

Το δινομαστιγωτό τοξικό φύκος 
 «Gymnodinium breve» 

Mnemiopsis ή κοινώς γυαλί 

Τοξικό ψάρι λαγοκέφαλος 

Τσούχτρα πελάγια  
ή νυκτερινή 



 

Lagocephalus sceleratus                             
oΕισήχθη στη Μεσόγειο από το Σουέζ και 
πατρίδα του είναι ο δυτικός Ειρηνικός και ο 
Ινδικός. 
oΣτην Ελλάδα πλέον εντοπίζεται σε όλο το 
Αιγαίο από την Κρήτη ως τη Θάσο. 
oΗ κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει 
παράλυση του νευρικού και του αναπνευστικού 
συστήματος, ακόμα και το θάνατο. 
 
   
 
 



 
 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ  ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μια ιστορία των μαθητών της Ε΄ τάξης του 10ου 
Δημοτικού Σχολείου Καβάλας 

 

 
 
 
 
 











           ΤΟΞΙΚΑ ΦΥΚΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 



           ΤΟΞΙΚΑ ΦΥΚΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

Caulerpa racemosa 
•Είναι ολόιδιο με σταφύλι και αποκαλείται σταφύλι 
της θάλασσας. 
•Πέρασε στη Μεσόγειο από την Ερυθρά θάλασσα. 
•Εξαπλώνεται ραγδαία και ανεξέλεγκτα στους 
υποθαλάσσιους βιότοπους της Μεσογείου. 
•Εντοπίζεται σε περιοχές της Δυτικής και 
Ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. 
•Αναπτύσσεται σε όλους τους τύπους θαλάσσιων 
πυθμένων, τόσο αμμωδών όσο και βραχωδών. 
•Παρουσιάζεται και σε βάθη μεγαλύτερα των 60 
μέτρων. 
 



Caulerpa taxifolia 
«φύκι δολοφόνος»  
•<<Διέφυγε>> στη Μεσόγειο από 
ατύχημα στο εκθεσιακό ενυδρείο του 
Μονακό. 
•Εξαπλώνεται ταχύτατα στη Δυτική 
Μεσόγειο ως την Αδριατική θάλασσα. 
•Κάλυψε περισσότερα από 13.000 
εκτάρια κατά μήκος 191 χιλιόμετρων 
ακτογραμμής σε έξι χώρες (Μονακό, της 
Γαλλίας, της Ιταλίας, Ισπανίας, Κροατίας 
και Τυνησίας) μέχρι το 2000.  



•Στην επέκτασή τους συντελούν τα αλιευτικά 
εργαλεία, η αγκυροβολία επαγγελματικών σκαφών-
σκαφών αναψυχής και τα θαλάσσια ρεύματα. 

 
 



•Ζουν σε βάθος μέχρι και 200 μέτρων, καθώς 
μπορούν να εκμεταλλεύονται ακόμη και τη 
λιγοστή ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας 
που φθάνει τόσο βαθιά και να ενεργοποιούν τη 
διαδικασία της φωτοσύνθεσης με τη βοήθεια 
θρεπτικών συστατικών του νερού, η οποία 
τους επιτρέπει να αναπτύσσονται και να 
πολλαπλασιάζονται. 

 
            



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Καλύπτουν τη χλωρίδα, μειώνοντας την τροφή 
φυτοφάγων οργανισμών και ψαριών. 
Μεταβάλλουν τη σύνθεση των βιοτόπων που αποτελούν 
καταφύγιο πολλών θαλάσσιων οργανισμών. 
Αχινοί και γαστερόποδα δεν καταναλώνουν την 
Caulerpa racemosa γιατί είναι τοξική. Καταστρέφονται οι 
σπόγγοι. 
Μειώνουν τη βιοποικιλότητα και ανατρέπουν την 
οικολογική ισορροπία του συστήματος. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συστάδες των φυκών 
λειτουργούν ως καταφύγιο για διάφορους οργανισμούς 
όπως ψάρια, χταπόδια, αχινοί, καβούρια, που μαζεύονται 
εκεί με σκοπό να βρουν τροφή ή να αναπαραχθούν.  
Είναι σαν ένα δάσος που φιλοξενεί άγρια ζώα. 



•Επιστήμονες και ειδικοί προειδοποιούν για την 
ανάγκη λήψης μέτρων από τις μεσογειακές χώρες. 
•Κάνουν συστάσεις για παρεμπόδιση της χρήσης ειδών 
του γένους  Caulerpa στα ενυδρεία, για χαρτογράφηση 
των υπάρχοντων πληθυσμών στη Μεσόγειο, για 
αποφυγή της μεταφοράς των ειδών αυτών από τους 
χρήστες της θάλασσας σε περιοχές που δεν υπάρχουν. 
•Τονίζουν ότι είναι αναγκαία η διατήρηση της 
βιοποικιλότητας της Μεσογείου. 
 

                          Ευχαριστούμε πολύ!! 
                   Οι μαθητές-μαθήτριες της Ε΄ Τάξης  
                           του 10ου Δ.Σ. Καβάλας 


