
«Ανακαλύπτουμε τα 
χαρακτηριστικά των φυκιών μέσα 

από την ονομασία τους»



1.Acetabularia acetabulum (Χλωροφύκος)
Acetabularia>λατ.  acetabulum-i= κύλικας =ποτήρι 
συνηθέστερα για κρασί με χαμηλή βάση, μεγάλο 

άνοιγμα

 Πρόκειται για μονοκύτταρο 
οργανισμό, γιγάντιου μεγέθους και 
πολύπλοκης μορφής. 

 Η κορυφή του θαλλού σχηματίζει 
ομπρέλα από κλαδιά που μπορεί να 
συντηχθούν, σχηματίζοντας ένα 
κύπελλο.



“Acetabularia acetabulum”



2.Amphiroa rigida (Ροδοφύκος)
Amphiroa>αρχ.  Αμφι +ρόα>ρέω  =και από τις δύο 

πλευρές ρέω 
rigida>λατ. Rigidus-a-um = σκληρός, άκαμπτος

 Οι θαλλοί σχηματίζονται από 
διχοτομίες κλάδων. 

 Οι θαλλοί έχουν έντονα 
ασβεστοποιημένη μορφή



«Amphiroa rigida»



3.Anadyomene stellata (Χλωροφύκος)
anadyomene>αρχ. Αναδυομένη 

stellate>λατ. stella =  Αστέρι

 Πρόκειται για ένα μονοκύτταρο φύλλο, που έχει 
σχήμα βεντάλιας, το οποίο αποτελείται 
αποκλειστικά από γειτονικά διακλαδισμένα 
νήματα, με τα κύτταρα να γίνονται σταδιακά 
μικρότερα προς την περιφέρεια του θαλλού. 

 Τα κύτταρα είναι διευθετημένα σε αστεροειδή 
σχηματισμούς και το καθένα από αυτά 
περιβάλλεται από μικρά κύτταρα σε ροζέτα 



«Anadyomene stellata»



4.Botryocladia botryoides (Χλωροφύκος)
botryocladia>αρχ. Κλάδοι βοτρύων =σταφυλιών 
botryoides>αρχ. Βοτρυώδης = σταφυλοειδής

 Οι θαλλοί είναι προσκολλημένοι με ένα δίσκο 
προσκόλλησης, από τον οποίο εκτείνονται ένας ή 
περισσότεροι όρθιοι, κυλινδρικοί, σχετικά 
άκαμπτοι, με εναλλασσόμενη διακλάδωση 
δενδρώδεις άξονες. 

 Οι άξονες φέρουν πολλά ακτινικά διατεταγμένα 
και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους πλευρικά 
κυστίδια 



«Botryocladia botryoides»



5.Callithamnion corymbosum (Ροδοφύκος)
callithamnion>αρχ.  Καλός, όμορφος θάμνος
corymbosum>corymbus=κόρυμβος, κόρυς = 

κορυφή

 Ένα από τα ωραιότερα ροδοφύκη 
που μοιάζει με θάμνο

 Ο θάμνος έχει πολλές κορυφές.



«Callithamnion corymbosum»



6.Ceramium byssoideum (Ροδοφύκος)
ceramium>λατ. cera= κερί, κηροειδής, με 

επαναλαμβανόμενα σχέδια, όπως της κερύθρας  
byssoideum> αρχ. χρώματος βυσσινί

 Ο θαλλός αποτελείται από έναν κυλινδρικό 
άξονα που αποτελείται από κύτταρα 
περικυκλωμένα από μικρότερα κύτταρα 
που σχηματίζουν ένα φλοιό.

 Ανήκει στα ροδοφύκη και έχει χρώμα 
έντονο κόκκινο, προς βυσσινί



«Ceramium byssoideum»



7.Ceramium ciliatum (Ροδοφύκος)
ceramium>λατ.cera= κερί, κερύθρα, κηροειδής

ciliatum>λατ.  ciliatus = τριχοειδής

 Ο θαλλός αποτελείται από έναν 
κυλινδρικό άξονα που αποτελείται από 
κύτταρα περικυκλωμένα από μικρότερα 
κύτταρα που σχηματίζουν ένα φλοιό.

 Ο θαλλός ξεχωρίζει από τα άλλα είδη από 
τις τρίχες που φέρει.



«Ceramium ciliatum»



8.Chaetomorpha linum (Χλωροφύκος)
Chaetomorpha>αρχ.   χαίτη+μορφή  =αυτό που 

έχει μακριά και κυματίζουσα κώμη 
linum>λατ. linum = λινός, νήμα νηματοειδής μορφή

 Πρόκειται για ένα είδος γνωστό και σαν φύκος-
σπαγγέτι.

 Αναπτύσσεται σαν νηματοειδής χαλαρά 
μπερδεμένη μάζα που συνήθως πλέει ελεύθερη, 
αλλά και προσκολλάται σε βράχια και όστρακα. 

 Τα νήματα δε δημιουργούν διακλαδώσεις.



«Chaetomorpha linum»



9.Cladophora prolifera (Χλωροφύκος)
Cladophora>αρχ. Κλάδον φέρω

prolifera>λατ. Prolifero = προλεπταίνω, πιο 
λεπτός στην αρχή

 Σκούρος πράσινος θαλλός, αναπτύσσεται σε 
άκαμπτες μάζες (θυσάνους) αποτελούμενες από 
πυκνά διακλαδισμένες, οξύληκτα νήματα

. 
 Τα κύτταρα των κύριων αξόνων και τα κύτταρα 
της βάσης έχουν σχήμα επίμηκες και 
βαρελοειδές.



«Cladophora prolifera»



10.Colpomenia sinuosa (Φαιοφύκος)
Colpomenia> αρχ. κολποειδής= έχει κοίλωμα, 

φούσκωμα, κόλπο 
sinuosa>λατ. Sinus=διαθέτει κόλπο, κύρτωμα

 Θαλλός λείος, απαλός, κούφιος, 
σφαιρκός ή σακκοειδής

 Απλώνεται ακανόνιστα ή μοιάζει με 
λοβό, χρώματος καφέ-χρυσού



«Colpomenia sinuosa»



11.Corallina elongata (Ροδοφύκος)
corallina>λατ. Corallinus-a-um= κοραλλοειδές

elongata>λατ. elongo-are =απομακρύνω

 Έντονα ασβεστοποιημένο φύκος, που 
αποτελείται από κοντά τμήματα που σχηματίζουν 
πτεροειδή κλαδιά.

 Τα τμήματα είναι επίπεδα και πλαταίνουν  στο 
πάνω τμήμα, τα κλαδιά είναι φουσκωμένα στις 
άκρες.

 Οι φούντες έχουν φούξια απόχρωση και τα 
φύλλα έχουν άσπρους κονδύλους.



«Corallina elongata»



12.Cymodocea nodosa (Θαλάσσιο Αγγειόσπερμο)
Cymodocea> αρχ. Κυμοδόκη=  η δεχόμενη τα κύματα (αρχ. 

Ελλην. Μυθολογία:  Νηρηίδα  Κυμοδόκη) 
nodosa>λατ. nodosus-a-um= γονατώδης, οζώδης (διαθέτει 

μεσογονάτια διαστήματα) μτφρ. πολύπλοκος

 Το φυτό αναπτύσσει εκτενή λιβάδια στα ρηχά, 
αβαθή νερά της Μεσογείου Θάλασσας.

 Αποτελείται από οριζόντιο ρίζωμα, πλευρικό 
ρίζωμα με οριζόντια αύξηση, κατακόρυφο ρίζωμα 
με μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα, οριζόντιο 
ρίζωμα και 4 τύπους κατακόρυφων ριζωμάτων με 
μικρά μεσογονάτια διαστήματα



«Cymodocea nodosa»



13.Dictyota dichotoma (Φαιοφύκος)
Dictyota>αρχ. Διχτυωτή

dichotoma>αρχ.  Διχοτομημένη

 Ο θαλλός είναι επίπεδος φυλλοειδής, με 
φύλλα λεπτά, ημιδιάφανα, κανονικά 
διχαλωτά, διχοτομημένα.

 Πρόκειται για στενά, σπειροειδώς 
συνεστραμμένα φυτά, που δίνουν την 
εντύπωση διχτυού 



«Dictyota dichotoma»



14.Enteromorpha multiramosa (Χλωροφύκος)
Enteromorpha>αρχ.  Εντερόμορφα 
multiramosa> λατ. multi=  πολύ + 

ramosus=πολύκλαδος ή πολυσχιδής

 Θαλλός σωληνοειδής και επιμήκης με 
διακλαδώσεις. 

 Οι διακλαδώσεις είναι πολυσχιδείς 



«Enteromorpha multiramosa»



15.Lamprothamnium papulosum (Χλωροφύκος)
Lamprothamnium>αρχ. λαμπρό +θάμνος 

papulosum> λατ. papula-ae=εξάνθημα

 Ο  θαλλός αναπτύσσει σπείρες απλών 
ισομεγεθών κλαδίσκων, που πλησιάζουν 
μεταξύ τους στην κορυφή, προς 
σχηματισμό θαμνώδους εμφάνισης, σας 
ουρά αλεπούς.

 Στην εικόνα παρατηρούνται  οι κλάδοι ως 
φέροντες εξανθήματα 



«Lamprothamnium papulosum»



16.Padina pavonica (Φαιοφύκος)
Padina>λατ.Padina= αυλακοειδής
pavonica>λατ.pavo-nis =παγόνι

 Ο θαλλός φέρει χαρακτηριστικές αύλακες 
που οφείλονται σε εναποθέσεις ασβεστίου.

 Μοιάζει με ουρά παγωνιού



«Padina pavonica»



17.Phaeophila dendroides (Φαιοφύκος)
Phaeophila>αρχ. φαιόφιλος =  αυτός που αγαπά 
το λυκόφως ,το σκιερό μέρος dendroides>αρχ. 

δενδροειδές = αυτό που μοιάζει με δένδρο

 Μικροσκοπικό είδος δενδροειδούς μορφής

 Αναπτύσσεται ως επίφυτο σε άλλους θαλλούς 
μακροφυκών απολαμβάνοντας σκιερό, 
προστατευόμενο περιβάλλον.



«Phaeophila dendroides»



18.Polysiphonia opaca (Ροδοφύκος)
Polysiphonia>αρχ. πολύ + σιφών=σωλήνας = με 

πολλούς σωλήνες 
opaca> λατ. opacus-a-um =σκιερός, σκοτεινός (αγαπά 

τα σκοτεινά μέρη)

 Θαλλός που αναπτύσσει ένα κύριο όρθιο 
σύστημα από κυλινδρικούς 
πολυσιφωνικούς κλάδους. 

 Το είδος βρίσκεται σε σκιερά μέρη ή 
θολερά νερά 



«Polysiphonia opaca»



19.Porphyra leucosticta (Ροδοφύκος)
Porphyra> αρχ. πορφυρός   

leucosticta> αρχ.  λευκόστικτος= με λευκά 
στίγματα

 Λεπτός, μεμβρανώδης, κοκκινωπός θαλλός 
που γίνεται ροζ όταν ξεραθεί.

 Στο θαλλό αναπτύσσονται περιοχές αρσενικών 
και θηλυκών. αναπαραγωγικών κυττάρων,  τα 
αρσενικά λευκής απόχρωσης δίνοντας την 
εντύπωση λευκών στιγμάτων. 



«Porphyra leucosticta»



20.Scytosiphon lomentaria (Φαιοφύκος)
Scytosiphon>αρχ. σκύτος= δέρμα + σιφώνας (με 

σαρκώδεις σωλήνες) lomentaria>λατ. 
lomentum=είδος σμήγματος υδαρές λείωμα

 Αποτελείται από κυλινδρικούς, λαμπερούς, 
λαδί-καφέ, αδιακλάδιστους θαλλούς. 

 Είναι κενοί και συχνά έχουν ακανόνιστες 
συσφίξεις.



«Scytosiphon lomentaria»



21.Sphacelaria cirrosa (Φαιοφύκος)
Sphacelaria>αρχ.  σφακελίζω =πάσχω από

γάγγραινα, ξηραίνομαι, καίγομαι cirrosa>λατ. 
cirrosus= θυσανωτός με φούντα, με κρόσσια

 Ο θαλλός είναι λαδί ως σκούρος καφέ, 
σχηματίζοντας χαλαρούς ως πυκνούς 
θυσάνους, επιφυτικούς σε διάφορα φύκη.

 Η διακλάδωση των καλά ανεπτυγμένων, 
όρθιων αξόνων είναι άφθονη, με 
περισσότερα ή λιγότερα καθορισμένα, ομαλά 
συγκλίνοντα πλευρικά κλαδιά που στο 
τελείωμά τους δίνουν την εντύπωση 
γάγγραινας. 



«Sphacelaria cirrosa»



22.Ulva rigida (Χλωροφύκος)
Ulva> λατ. φυτό που φύεται στο νερό ή σε ελώδεις 

τόπους      
rigida> λατ. rigidus,a,um = σκληρός , άκαμπτος

 Το θαλάσσιο μαρούλι. 

 Αναπτύσσεται στην  επιφάνεια, σε αβαθή ύδατα είτε 
προσκολλημένο στα βράχια είτε ελεύθερο.

 Θαλλός φυλλοειδής, σμαραγδής πράσινος, 
άκαμπτος στη βάση και λεπτότερος κοντά στa
αναπτυσσόμενα άκρα, ενίοτε με ακανόνιστες 
ελλειπτικές τρύπες.

 Τρώγεται από έναν αριθμό διαφορετικών θαλάσσιων 
ζώων, αλλά και από τους ανθρώπους, ιδιαίτερα στην 
Απω-Ανατολή



«Ulva rigida»
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