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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

Τα μακροφύκη σχηματίζουν «δάση» στο βυθό της θάλασσας = 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

Η θαλάσσια βλάστηση εμφανίζει ποικιλία στη μορφή της ανάλογα 
με τις περιβαλλοντικές συνθήκες:

 τύπος βυθού (άμμος, βράχια)

 βάθος

 ρεύματα – κυματισμός

 ρύπανση 



τυπικά μακροφύκη σε ακτή του Αιγαίου (Κασσάνδρα, Χαλκιδική)



θαλάσσια βλάστηση με πολλά είδη μακροφυκών (Μήλος, Αιγαίο) 



θαλάσσια βλάστηση με λίγα είδη μακροφυκών (Αλιβέρι, Εύβοια) 



μακροφύκη σε ρηχά νερά (Άνδρος, Αιγαίο) 



μακροφύκη σε βαθιά νερά (Λίνδος, Ρόδος) 



μακροφύκη σε καθαρά νερά (Κάλαμος, Εύβοια) 



• βρώμικα

μακροφύκη σε ρυπασμένα νερά (λιμάνι) 



τύπος βλάστησης: θαλάσσιο δάσος (Γυάλια, Μεσσηνιακός)



τύπος βλάστησης: θαμνώδης (Άγιος Κοσμάς, Σαρωνικός)



τύπος βλάστησης: μορφής «γκαζόν» (Νήες, Παγασητικός)



τύπος βλάστησης: μορφής «κουβέρτας» (Σαρωνίδα, Σαρωνικός)



τύπος βλάστησης: μορφής «βράχων» (Αγιά, Κορινθιακός)



βράχια χωρίς μακροφύκη (Άγιος Νικόλαος, Σαρωνικός)



βράχια χωρίς μακροφύκη (Αγιά, Κορινθιακός)



ΕΙΔΗ ΜΑΚΡΟΦΥΚΩΝ

Τα μακροφύκη εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία στα εξής:

1. χρώμα

2. μέγεθος

3. υφή

4. μορφολογία



πράσινα μακροφύκη: π.χ. Caulerpa (Φαληράκι, Ρόδος)



καφέ μακροφύκη: π.χ. Dictyota (Αργοστόλι, Κεφαλλονιά)



κόκκινα μακροφύκη: π.χ. Asparagopsis (Άγιος Παύλος, Ρόδος)



μπλε (!) μακροφύκη: π.χ. Stypopodium (Σαλαμίνα, Σαρωνικός)



πολλά χρώματα μακροφυκών συνυπάρχουν! (Ελαφονήσι, Κρήτη)



γιγάντια μακροφύκη: π.χ. Sargassum (Ελαφόνησος, Πελοπόννησος)



• μικροσκοπικά

Πειραϊκή

μικροσκοπικά μακροφύκη: π.χ. Ectocarpus (Πειραϊκή, Σαρωνικός)



μαλακά μακροφύκη: π.χ. Cladosiphon (Καλοί Λιμένες, Κρήτη)



σκληρά μακροφύκη: π.χ. Cystoseira (Σιθωνία, Χαλκιδική)



μακροφύκη μορφής δένδρου: 
π.χ. Cystoseira (Λαγανάς, 

Ζάκυνθος)



μακροφύκη μορφής θάμνου: π.χ. Halopteris (Νέα Πέραμος, Καβάλα)



μακροφύκη μορφής φύλλου: π.χ. Ulva (Νέα Μηχανιώνα, Θερμαϊκός)



μακροφύκη μορφής νήματος: π.χ. Chaetomorpha (Παξοί, Ιόνιο)



μακροφύκη μορφής κρούστας: π.χ. Mesophyllum (Πόρτο Κουφό, Σιθωνία)



παράξενα μακροφύκη: π.χ. Halimeda*
(φύκος κάκτος, Πόρτο Κουφό, Σιθωνία)

*ονομασία προς τιμήν της θαλάσσιας νύμφης της ελληνικής μυθολογίας Αλιμήδης



παράξενα μακροφύκη: π.χ. Acetabularia – το φύκος ομπρέλα (Σάμος, Αιγαίο)



Ascension Island 



Νήσος Ανάληψης (Ascension Island, British Oversea Territories)



ο βυθός στο νησί της Ανάληψης: φύκη μορφής «πύργου»!



θαλάσσια ζωή στο νησί της Ανάληψης, ένα παρθένο μέρος!



ΞΕΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΦΥΚΗ
(ALIEN)



ΞΕΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΦΥΚΗ
(ALIEN)



το ξενικό μακροφύκος Caulerpa έχει έρθει από την Αυστραλία! 
(Εικόνα: Μυλακοπή, Κορινθιακός) 



ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ !



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 Πού?

 Πότε?

 Πώς θα πάμε?

 Πώς θα μετακινούμαστε?

 Πού θα μείνουμε?

 Βάρκα, πλοίο ή αυτοκίνητο?

 Καταδυτικά κέντρα?

 Εξοπλισμός?

 Αναλώσιμα



• Μπαγκάζια…

Εξοπλισμός!



 Η μέρα ξεκινάει νωρίς το πρωί!

 Φόρτωμα

 Χρήση αυτοκινήτου & σκάφους



Αναζητούμε την κατάλληλη ακτή 
για συλλογή μακροφυκών!



Στήσιμο και έλεγχος καταδυτικού εξοπλισμού!



Ώρα για κατάδυση!



Συλλογή και μελέτη μακροφυκών!



Υποβρύχια φωτογράφηση μακροφυκών!



• Πολλε΄ς ώρες οδήγησης…

Η δειγματοληψία συνεχίζεται σε άλλη περιοχή!



• Στη μέση του πουθενά…

Αναπάντεχες δυσκολίες!



• Καιρός παίζει

• Κρύο, βροχή τρικυμία, ναυτία

Οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ σημαντικές!



Η εποχή δειγματοληψίας επίσης σημαντική!



Δειγματοληψία σε καθαρά και ρυπασμένα νερά!



Απρόσμενες Συναντήσεις!



 Επιστροφή το βράδυ

 Πλύσιμο εξοπλισμών

 Μελέτη μακροφυκών



 Δημιουργία ερμπαρίων (φυκολόγια)

 Συντήρηση υλικού

 Μικροσκοπικές παρατηρήσεις



• Ξενύχτι…

Δουλειά μέχρι αργά το βράδυ!



Μελέτη μακροφυκών από μεγάλα βάθη με 
υποβρύχια ρομπότ (ROV) από ωκεανογραφικό 

σκάφος



Η μελέτη των μακροφυκών συνεχίζεται στο 
εργαστήριο και μετά την επιστροφή!



Αποτελέσματα Έρευνας

o Ανακάλυψη νέων ειδών για την Ελλάδα

o 600 είδη μακροφυκών στην Ελλάδα

o 400 είδη δεν έχουν καταγραφεί 

o Νέα είδη για την επιστήμη?

o Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά



Σας ευχαριστώ πολύ!


