
«Φυκομαραθώνιος» στη λίμνη 
του Μαραθώνα…

Μια εργασία της ομάδας περιβάλλοντος του ΓΕΛ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ,
KYCYKU ERILD, ΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, 

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΛΥΓΗΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ, ΤΕΡΡΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΑΪΝΤΑΡΙ ΡΟΚΕΛΑ, ΧΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, υπό την 
επίβλεψη της καθηγήτριας τους κας Ελένη I. Κριεμάδη (Βιολόγου, ΜsC)





➢ Ο κύριος σκοπός της εργασίας μας ήταν να 
συλλέξουμε όλα τα φύκη από την περιοχή της 

ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

ώστε να κατορθώσουμε  να μάθουμε πόσα 
διαφορετικά είδη φυκιών υπάρχουν στην 

περιοχή μας!!!

➢ Επιπρόσθετα, επιδιώξαμε να 
φωτογραφίσουμε και άλλα φυτά όπως:

μανιτάρια,

καλάμια 

και βελανίδια!!!

***Η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
περιβαλλοντικού προγράμματος με τίτλο: 

«Διαχείριση της λίμνης του Μαραθώνα ως 
φυσικού πόρου του τόπου μου»,                               

σε συνδυασμό με τη διδασκαλία του μαθήματος 
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων που οι 
μαθητές είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν ως 
μάθημα επιλογής τη σχολική χρονιά 2019-2020. 



… ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΑ ΦΥΚΗ 
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ: PHYCOPHYTA)

ΜΕΡΟΣ Α΄



Βασίλειο:    Φυτά
Φύλο:          Phycophyta (Charophyta)

Κλάση:        Chlorophyceae
Τάξη:           Charales

Οικογένεια:  Characeae
Γένος:          Chara

Είδος:          C. vulgaris L., 1753
Συλλέχθηκε από περιβαλ. ομάδα  ΓΕΛ Αγ. Στεφάνου

Περιοχή Συλλογής: Λίμνη Μαραθώνα
Ημερομηνία Συλλογής: 28-02-2020

Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα

https://en.wikipedia.org/wiki/Charophyta
https://en.wikipedia.org/wiki/Charophyceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Charales
https://en.wikipedia.org/wiki/Characeae
https://en.wikipedia.org/wiki/Chara_(alga)


Chara vulgaris (στερεοσκόπιο)



Chara vulgaris (οπτικό μικροσκόπιο)



Τα Χαροφύκη (Charopyta) αποτελούν μια πολύ σημαντική ομάδα φυκών.
Μοιάζουν αρκετά με τα χλωροφύκη, αλλά διαφέρουν και σε αρκετά σημεία.
Σχηματίζουν μακριά νήματα έως και ένα μέτρο και προσκολλώνται στο υπόστρωμα με
ριζοειδή.
Αποτελούν δείκτη καθαρότητας για ρυάκια και λίμνες. Τα Χαρώδη φύκη (γένη Chara,
Nitella) θεωρούνται οι πρόγονοι των φυτών της ξηράς. Απαντώνται σε ολιγοτροφικά
νερά.

Χρησιμότητα 
Χαροφυκών



Βασίλειο:    Φυτά
Φύλο:          Phycophyta

Κλάση:        Chrysophyceae

Τάξη:           Diatomales(Διάτομα)
Υπόταξη:    Pennatae (Pennales)

Συλλέχθηκε από περιβαλ. ομάδα  ΓΕΛ Αγ. Στεφάνου
Περιοχή Συλ.: Λίμνη Μαραθώνα Ημ./νια Συλ.: 28-02-2020

Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα

https://en.wikipedia.org/wiki/Charophyta
https://en.wikipedia.org/wiki/Charophyceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Charales


Φωτογραφίες οπτικού μικροσκοπίου
Θέση 

συλλογής: 
Λίμνη 

Μαραθώνα



Φωτογραφίες οπτικού μικροσκοπίου

Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα



Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα



Έμμισχο προσκολλημένο διάτομο με χαρακτηριστική 
βαρκόμορφη θυρίδα καθώς και άλλα διάφορα 

προσκολλημένα διάτομα

Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα



Διάτομο (οπτικό μικροσκόπιο)

Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα



Τα διάτομα είναι μονοκύτταρα, μεγέθους 2-

1000μm (σε ένα κουταλάκι 25 εκ. διάτομα).

Διαδεδομένα στα νερά, υγρά εδάφη, 
παράγουν το ¼ του O2 της γης και αποτελούν 
το ¼ της φυτικής μάζας της. Δημιουργούν 
αποικίες και όταν πεθάνουν τα «κελύφη» 
τους δημιουργούν ποσότητες από τη  ¨γη των 
διατόμων¨
Ποιοτικά, o διατομίτης, είναι υλικό 
κατάλληλο τόσο για θερμοηχομονωτικά
δομικά στοιχεία, ελαφροβαρή αδρανή (LWA) 
όσο και για βιομηχανικά απορροφητικά .
Περαιτέρω έρευνες απέδειξαν τη δυνατότητα 
εφαρμογών του υπέρλεπτου προϊόντος, -20 
μ,  σαν συστατικό γεωργικών 
εδαφοβελτιωτικών σκευασμάτων αλλά και 
γενικότερα ως πηγή απορροφήσιμου
άμορφου διοξειδίου του Πυριτίου για 
γεωργικές εφαρμογές αλλά και άλλες 
χρήσεις.

Χρησιμότητα των Διατόμων :



Τα διάτομα είναι η 
σημαντικότερη οικονομικά 
ομάδα φυκών διότι: 
αποτελούν το κυριότερο 
μέρος του φυτοπλαγκτόν, 
απορροφούν τη 
νιτρογλυκερίνη και 
δημιουργούν: 
▪δυναμίτιδα, 
▪φίλτρα στη βιομηχανία 
(ζάχαρης, μπύρας, κρασιών), 
▪γυαλιστικό πολύτιμων 
υλικών, 
▪συστατικό οδοντόπαστας,
▪προσθήκη σε μπογιές για 
φωσφορισμό, 
▪μονωτικό υψηλών 
θερμοκρασιών, 
▪δείκτης ένδειξης 
πετρελαίου, 
▪εντομοκτόνο σε εχθρούς 
σπερμάτων αποθήκης 
(σιτηρά κ.α.)    

Χρησιμότητα Φυτοπλαγκτού και ειδικότερα των 
Διατόμων



Προσκολλημένα διάτομα (φυτοπλαγκτόν) στο 
φύκος Chara vulgaris L., πολλά εκ των οποίων 

έμμισχα της τάξης των Pennales

Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα



Νηματοειδές χλωροφύκος
Βασίλειο:    Φυτά

Φύλο:          Phycophyta
Κλάση:        Chlorophyceae

Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα

https://en.wikipedia.org/wiki/Charophyceae


Κύτταρο Νηματοειδούς χλωροφύκους
Βασίλειο:    Φυτά

Φύλο:          Phycophyta
Κλάση:        Chlorophyceae

Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα

https://en.wikipedia.org/wiki/Charophyceae


Μύκητας με προσκολλημένα διάτομα
(οπτικό μικροσκόπιο)

Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα



…ΆΛΛΑ ΥΔΡΟΒΙA ΦΥΤΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΕΡΟΣ Β΄



Βασίλειο:           Φυτά
Φύλο:                 Σπερματόφυτα
Υποάθροισμα:   Αγγειόσπερμα

Κλάση :              Μονοκοτυλίδονα
Τάξη:                 Alismatales

Οικογένεια:        Potamogetonaceae
Γένος: Potamogeton

Είδος:                 P. lucens, L.
Συλλέχθηκε από περιβαλ. ομάδα  ΓΕΛ Αγ. Στεφάνου

Περιοχή Συλ.: Λίμνη Μαραθώνα, Ημ./νία Συλ.: 28-02-2020

Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα

https://en.wikipedia.org/wiki/Vascular_plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Alismatales
https://en.wikipedia.org/wiki/Potamogetonaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Potamogeton


Βασίλειο:           Φυτά
Φύλο:                 Σπερματόφυτα
Υποάθροισμα:   Αγγειόσπερμα

Κλάση :              Μονοκοτυλήδονα
Τάξη:                 Alismatales

Οικογένεια:        Potamogetonaceae
Γένος:               Stuckenia
Είδος:               S. pectinata

Κοινή ονομασία: Potamogeton pectinatus
Συλλέχθηκε από περιβαλ. ομάδα  ΓΕΛ Αγ. Στεφάνου

Περιοχή Συλ.: Λίμνη Μαραθώνα Ημ./νια Συλ.: 28-02-2020

Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα

https://en.wikipedia.org/wiki/Vascular_plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Alismatales
https://en.wikipedia.org/wiki/Potamogetonaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Stuckenia


«Φυτοκοινωνία» Potamogeton sp. στη λίμνη Μαραθώνα

Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα



Βασίλειο:        Φυτά
Φύλο:             Σπερματόφυτα

Υποάθροισμα:   Αγγειόσπερμα
Κλάση :              Μονοκοτυλίδονα

Τάξη:                 Alismatales
Οικογένεια:        Hydrocharitaceae

Γένος:               Vallisneria
Είδος:               Vallisneria spiralis L.

Συλλέχθηκε από περιβαλ. ομάδα  ΓΕΛ Αγ. Στεφάνου
Περιοχή Συλ.: Λίμνη Μαραθώνα Ημ./νια Συλ.: 28-02-2020

Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα

https://en.wikipedia.org/wiki/Vascular_plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Alismatales
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrocharitaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Vallisneria
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus


Βασίλειο:           Φυτά
Φύλο:                 Σπερματόφυτα
Υποάθροισμα:   Αγγειόσπερμα
Κλάση :              Δικοτυλίδονα

Τάξη:                 Saxifragales
Οικογένεια:        Haloragaceae
Γένος:               Myriophyllum

Είδος:               Myriophyllum spicatum L., 
Συλλέχθηκε από περιβαλ. ομάδα  ΓΕΛ Αγ. Στεφάνου

Περιοχή Συλ.: Λίμνη Μαραθώνα Ημ./νια Συλ.: 28-02-2020

Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα

https://en.wikipedia.org/wiki/Vascular_plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Saxifragales
https://en.wikipedia.org/wiki/Haloragaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Myriophyllum
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus


Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα

Myriophyllum spicatum L.

Φωτογραφίες στο οπτικό μικροσκόπιο



• Είναι φυτά που 
αναπτύσσονται στις όχθες 
των λιμνών, ικανά να 
προσαρμόζονται στις 
διάφορες διακυμάνσεις της 
στάθμης της λίμνης. Το 
συναντάμε κυρίως στην 
Ευρώπη , την Ασία και τη 
Βόρεια Αφρική , αλλά έχει 
μια ευρεία γεωγραφική και 
κλιματική κατανομή μεταξύ 
57 χωρών, από το Βόρειο 
Καναδά έως τη Νότια 
Αφρική .

Myriophyllum spicatum L.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&pto=nl&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Europe&usg=ALkJrhgTins5169Fkx6W4x8V3iJs2Ujprw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&pto=nl&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Asia&usg=ALkJrhhjwZl53ySRwOGUPhPTroogjtGYjA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&pto=nl&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Africa&usg=ALkJrhiBazNrLcf6Eyf4HXHNoXvDSy1KVQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&pto=nl&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Canada&usg=ALkJrhhvM62rzSF0sb0klrocKT5m1cbl6A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&pto=nl&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/South_Africa&usg=ALkJrhhwXcjgkQJGMRuZvNCqaDGKJjOQjA


Πώς εμφανίζονται στην φύση;

• Δημιουργούν ένα στρώμα στην όχθη, 

καλύπτοντας έτσι κενά που δημιουργούνται 

από τα φυλλοβόλα υδρόβια. 

• Παράλληλα, τμήματά τους βρίσκονται μέσα 

στο νερό, δημιουργώντας ένα πυκνό 

σύστημα από βλαστούς και ρίζες, όπου 

μπορεί να φιλοξενήσει και να γίνει 

καταφύγιο για διάφορες μορφές ζωής, 

όπως νεογέννητα ψαράκια και άλλα. 

• Τα τμήματα που είναι μέσα στο νερό 

μπορούν να λειτουργήσουν και σαν 

οξυγονωτές.

• Χρησιμοποιούνται σε λίμνες βελτιώνοντας 

τις συνθήκες για τα ψάρια, προσφέροντάς 

τους καταφύγιο , αφού βοηθούν στην 

διατήρηση της καθαρότητας του νερού



Χρησιμότητα του 
φυτού στον 
άνθρωπο :

• Το μυριόφυλλο ήταν γνωστό από 

την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές 

του ιδιότητες. Ανακουφίζει από τα 

συμπτώματα της γρίπης και του 

κρυολογήματος. Χρησιμοποιείται 

ως αντιπυρετικό, ως διουρητικό, 

συμβάλλει στη ρύθμιση της 

αρτηριακής πίεσης και στην καλή 

λειτουργία του κυκλοφορικού 

συστήματος.

• Έχουν την ιδιότητα  να θεραπεύουν 

τον υψηλό πυρετό. Χρησιμοποιείται 

κυρίως στα πρώτα στάδια της 

γρίπης σαν προστασία του 

ανοσοποιητικού, και συχνά δρα 

συνδυαστικά με τα elder

flowers.(φυτά που 

χρησιμοποιούνται για τις μολύνσεις 

του αναπνευστικού συστήματος )



Βρυόφυτα με προσκολλημένα διάτομα
(οπτικό μικροσκόπιο)

Θέση 
συλλογής: 

Λίμνη 
Μαραθώνα



Χρησιμότητα 
των 

βρυοφύτων :

Όπως έδειξαν οι έρευνες του Κέντρου Μελέτης της Αρκτικής με τα βρύα και τις λειχήνες 
είναι δυνατό να θεραπεύονται πολλές ασθένειες, ειδικότερα το βρογχικό άσθμα, το 
οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υποφέρει ως και το 
10 % του πληθυσμού του πλανήτη.

Στους λαούς του Βορρά η χρησιμότητα των βρύων ήταν γνωστή από αρχαιότατους 
χρόνους. Διατηρήθηκαν γραπτές μαρτυρίες σε χρονικά για επιδέσμους από sphagnum
στις πληγές των πολεμιστών. Μέχρι σήμερα οι βόρειοι λαοί, ειδικότερα οι Νέντσι
ετοιμάζουν από λειχήνες διάφορα φαγητά, αξιοποιώντας την ιδιαιτερότητά τους να 
απορροφούν τις γεύσεις εκείνων των προϊόντων με τα οποία μαγειρεύονται μαζί. Για 
παράδειγμα ένα πολύ νόστιμο γλυκό είναι ζελέ από λειχήνες και κράνα (cranberries).

Tα βρύα του Βορρά έχουν ιδιότητες, που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο φυτό, είπε στη 
«Φωνή της Ρωσίας» ο συνεργάτης του Επιστημονικού Κέντρου Μελέτης της Αρκτικής 
Αντρέι Λομπάνοφ: «Κατ’ αρχάς, πρόκειται για τις μοναδικές απορροφητικές ιδιότητες. Το 
βρύο αποτελεί ένα σφουγγάρι, το οποίο μπορεί να απορροφά τα υγρά ως και 22 φορές 
περισσότερο από το αρχικό του βάρος. Ενώ το βαμβάκι, για παράδειγμα, μόνο 9 φορές 
περισσότερο του βάρους του».

Τα βρύα, επίσης διαθέτουν ιδιότητες, που επιτρέπουν την απομάκρυνση από τον 
οργανισμό τα αλλεργιογόνα. Μάλιστα το θετικό αποτέλεσμα παρατηρείται τόσο κατά τη 
λήψη σκόνης, όσο και του ζωμού από το φυτό.



Συμπεράσματα

• Η λίμνη του Μαραθώνα είναι ένας ταμιευτήρας
νερού βαθύς, ασβεστολιθικός στον οποίο δεν
βρήκαμε μεγάλη ποικιλότητα σε φύκη. Αυτό
εξηγείται γιατί η λίμνη δεν είναι πλούσια σε
θρεπτικά συστατικά, αφού το νερό που περιέχει
αποθηκεύεται σε αυτήν προσωρινά και
αναπληρώνεται με καινούργιο.

• Υπάρχουν κάποιοι υδρόβιοι φυτικοί οργανισμοί
οι οποίοι δημιουργούν κατάλληλες οικοθέσεις
για τα ψάρια και τους υπόλοιπους ζωικούς
οργανισμούς που φιλοξενεί.



Ευχαριστίες
• Ευχαριστούμε, θερμά, τον Καθηγητή κο Χρήστο Κατσαρό που μας ενθάρρυνε

να αρχίσουμε αυτόν τον «Φυκομαραθώνιο», αλλά και που αφιέρωσε, με
πολύ ενθουσιασμό, πολύ προσωπικό χρόνο και εργασία και μας βοήθησε να
τον ολοκληρώσουμε.

• Ευχαριστούμε τον Δρ. κο Ιωάννη Μπαζό που μας βοήθησε στην αναγνώριση
των φυτικών ειδών.

• Ευχαριστούμε την Δρ. κα Ελένη Γιαννούτσου η οποία μας βοήθησε στη
φωτογράφιση των δειγμάτων μας στο στερεοσκόπιο και μικροσκόπιο του
Πανεπιστημίου ΕΚΠΑ του Τμήματος Βιολογίας, του Τομέα Βοτανικής.

• Ευχαριστούμε την κα Ζαχαρούλα Γκόνου – Ζάγκου Καθηγήτρια Συστηματικής
& Οικολογίας Μυκήτων την οποία επίσης χρειάστηκε να συμβουλευτούμε.

• Και, φυσικά, δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε από τον ευχαριστήριο
επίλογό μας τις αγαπητές μας καθηγήτριες του ΓΕΛ Αγ. Στεφάνου, την
φιλόλογο, κυρία Εύα Παπαδοπούλου και την μαθηματικό, κυρία Φωτεινή
Μαραγκού που μας συνόδεψαν στις δύο εξορμίσεις μας στη Λίμνη του
Μαραθώνα, όπως επίσης την Διευθύντρια, κυρία Αικατερίνη Μαγκανιώτη και
το σύλλογο καθηγητών με την έγκριση των οποίων πραγματοποιήθηκε αυτή η
εργασία!
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