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Ποόρκληρη Σσμμεςξυήπ
Αγαπηςξί τίλξι,
Σσμβαίμει ρσυμά, καθώπ τςάμξσμε ρε μια παοαλία, ξ αουικόπ μαπ εμθξσριαρμόπ για κξλύμπι μα
εναμεμίζεςαι, όςαμ βλέπξσμε ςημ ακςή γεμάςη με ρχοξύπ από κατεςί-γκοίζεπ «κξοδέλεπ». Ασςέπ είςε
έυξσμ καςακλύρει ςημ αμμξσδιά και δεμ έυξσμε υώοξ μα απλώρξσμε ςημ πεςρέςα μαπ, είςε έυξσμ
υοχμαςίρει ρκξύοξ ςξ βσθό ςηπ θάλαρραπ, ποξκαλώμςαπ ρσμήθχπ έμα αίρθημα απέυθειαπ και τόβξσ.
Οι πεοιρρόςεοξι και κσοίχπ ςα παιδιά, ρε ασςέπ ςιπ πεοιπςώρειπ, τεύγξσμ λέγξμςαπ «…η θάλαρρα είμαι
βοώμικη, έυει τύκια…».
Τι από όλα ασςά είμαι αλήθεια;
Ασςά ςα «τύκια» ρςημ ποαγμαςικόςηςα δεμ είμαι τύκια ή πιξ ρχρςά δεμ είμαι τύκη, (πληθσμςικόπ, ςα
τύκη – εμικόπ, ςξ τύκξπ), αλλά ενελικςικά αμώςεοα τσςά (αγγειόρπεομα) πξσ ποξέουξμςαι από ςημ
νηοά και έυξσμ εδώ και εκαςξμμύοια υοόμια ποξραομξρςεί ρςη θαλάρρια ζχή. Τξ πιξ κξιμό ρςιπ
ελλημικέπ θάλαρρεπ αγγειόρπεομξ είμαι ςξ τσςό ςξσ Πξρειδώμα ή η Πξρειδχμία (επιρςημξμικά
Posidonia oceanica). Ασςό ρςημ ποαγμαςικόςηςα είμαι έμα θαλάρριξ τσςό πξσ ρυημαςίζει απέοαμςα
σπξθαλάρρια λιβάδια, απξκλειρςικά ρε καθαοά μεοά, ποξρτέοξμςαπ ςοξτή, ξνσγόμξ και καςατύγιξ ρε
πξλλά θαλάρρια είδη (μηπιαγχγείξ φαοιώμ), μεοικά από ασςά με μεγάλη εμπξοική ανία. Σσμεπώπ,
όςαμ βλέπεςε Πξρειδχμία ρςξ βσθό ςηπ θάλαρραπ ή εκβοαρμέμη ρςημ αμμξσδιά, κξλσμπήρςε άτξβα. Η
θάλαρρα είμαι καθαοή και γεμάςη ζχή!
Αμ όμχπ η Πξρειδχμία δεμ είμαι τύκξπ, ςόςε πξια είμαι ςα τύκη;
Τα τύκη είμαι όλα ή ρυεδόμ όλα ςα σπόλξιπα τσςά (εκςόπ Πξρειδχμίαπ) πξσ ζξσμ ρςη θάλαρρα, αλλά
και ρε άλλα σδάςιμα πεοιβάλλξμςα. Σςη διεθμή βιβλιξγοατία αματέοξμςαι χπ algae, αλλά ςα ρύμθεςα
ξμόμαςα πξσ ςα ατξοξύμ υοηριμξπξιξύμ ςημ ελλημική οίζα phyco-, όπχπ π.υ. Phycology για ςη λένη
Φσκξλξγία. Δίμαι ενελικςικά καςώςεοα θαλάρρια τσςά πξσ δεμ έυξσμ οίζεπ, βλαρςξύπ, τύλλα, όπχπ
έυξσμ ςα αγγειόρπεομα. Ποόκειςαι για μικοξρκξπικά είδη πξσ ξμξμάζξμςαι μικοξτύκη και απξςελξύμ
ςξ τσςξπλακςό και τσςά εσδιάκοιςα με γσμμό μάςι, πξσ ςξ μέγεθόπ ςξσπ ρςιπ ακςέπ μαπ δεμ νεπεομά ςα
20-50 εκαςξρςά, πξσ ξμξμάζξμςαι μακοξτύκη. Τα τύκη είμαι ρσμήθχπ κατεςί, ποάριμξσ ή κόκκιμξσ

υοώμαςξπ και αμαπςύρρξμςαι όλεπ ςιπ επξυέπ ςξσ έςξσπ, ιδιαίςεοα ςημ άμξινη, ελεύθεοα ρςη ρςήλη ςξσ
μεοξύ ή κξλλημέμα ρε ρςεοεά σπξρςοώμαςα. Η πξικιλία ςχμ μξοτώμ ςξσπ νεπεομάει ςημ αμθοώπιμη
ταμςαρία, από μήμαςα, ςαιμίεπ ή μικοά τύλλα, μέυοι βεμςάλιεπ ή μικοξύπ θάμμξσπ και ξμποέλεπ. Σςημ
Δλλάδα σπξλξγίζεςαι όςι σπάουξσμ πεοίπξσ 600 είδη μακοξτσκώμ και πεοιρρόςεοα από 2000 είδη
τσςξπλαγκςξύ. Τα μακοξτύκη μαζί με ςα θαλάρρια αγγειόρπεομα απξςελξύμ ςη θαλάρρια βλάρςηρη.
Δίμαι δσμαςόμ εμείπ ξι Έλλημεπ πξσ ζξύμε ρε μια υώοα με ςόρα υιλιόμεςοα ακςώμ μα αγμξξύμε ασςξύπ
ςξσπ τχςξρσμθεςικξύπ ξογαμιρμξύπ;
Για όλξσπ ασςξύπ ςξσπ λόγξσπ, η Δλλημική Φσκξλξγική Δςαιοεία (ΔΛ.Φ.Δ., www.phycology.gr), έυει
αουίρει μια εκρςοαςεία πξσ ρκξπό έυει ςη γμχοιμία ςχμ μαθηςώμ με ςξμ θασμαρςό κόρμξ ςχμ τσκώμ
και ςημ εμημέοχρή ςξσπ για ςη ρημαρία ςξσπ για ςξμ άμθοχπξ, ςημ ανία και ςξ οόλξ ςξσπ ρςξ
πεοιβάλλξμ. Η εκρςοαςεία ασςή ποαγμαςξπξιείςαι με ςημ ξογάμχρη ςχμ «Δκπαιδεσςικώμ Σσμπξρίχμ
Φσκξλξγίαπ». Μεςά ςημ επιςσυία ςχμ ςοιώμ ποξηγξύμεμχμ Δκπαιδεσςικώμ Σσμπξρίχμ πξσ ξογάμχρε η
ΔΛ.Φ.Δ., ςα Δκπαιδεσςικά Σσμπόρια Φσκξλξγίαπ έγιμαμ πλέξμ θερμόπ. Απώςεοξπ ρκξπόπ ςξσπ είμαι η
καςεύθσμρη ςηπ ποξρξυήπ ςχμ παιδιώμ ρε μέξσπ ξοίζξμςεπ γμώρηπ. Έςρι, η εκπαίδεσρη γίμεςαι πιξ
εμδιατέοξσρα, μεςαςοέπεςαι ρε παιυμίδι πξσ ασνάμει ςιπ δενιόςηςεπ, ςη δημιξσογικόςηςα και ςημ
ενξικείχρη ςχμ μαθηςώμ με ςξ πεοιβάλλξμ, εμώ παοάλληλα ρσμβάλει ρςημ ποόξδξ ςηπ υώοαπ με
καιμξςόμεπ δοάρειπ.
Έςρι, η ΔΛ.Φ.Δ. ρε ρσμεογαρία με εκπαιδεσςικξύπ τξοείπ ποξςίθεςαι μα ξογαμώμει ςξ 5ξ Δκπαιδεσςικό
Σσμπόριξ Φσκξλξγίαπ ρςημ Αθήμα.
Ο ποξκαςαοκςικόπ ςίςλξπ ςξσ Σσμπξρίξσ είμαι «Τα τύκη ρςξμ πλαμήςη Γη». Τξ Σσμπόριξ ασςό ςελεί σπό
ςημ αιγίδα ςξσ Υπξσογείξσ Δθμικήπ Παιδείαπ και Θοηρκεσμάςχμ.
Τόπξπ – υοόμξπ διεναγωγήπ: Αθήμα, Μάοςιξπ 2017.
Εκδήλωρη εμδιατέοξμςξπ: Υπό διεοεύμηρη.
Τξ Σσμπόριξ ατξοά: Μαθηςέπ και εκπαιδεσςικξύπ Α/βάθμιαπ και Β/βάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ, ξι ξπξίξι θα
δημιξσογήρξσμ ξμαδικέπ εογαρίεπ ρςα ρυξλεία ςξσπ και θα ςιπ παοξσριάρξσμ καςά ςη διάοκεια ςξσ
Σσμπξρίξσ.
Τοόπξι παοξσρίαρηπ εογαριώμ: Αμαοςημέμη αμακξίμχρη (Poster διαρςάρεχμ 70x100 cm), ποξτξοική
αμακξίμχρη, φητιακή παοξσρίαρη (Power Point), ςαιμία, δοαμαςξπξίηρη, παιυμίδι… ή άλλξπ
ποχςόςσπξπ ςοόπξπ παοξσρίαρηπ. Οι παοξσριάρειπ ςχμ Posters θα είμαι 5 λεπςώμ και ξι σπόλξιπεπ 10
λεπςώμ.
Θεμαςικέπ εμόςηςεπ: Οι ξμάδεπ μπξοξύμ μα επιλένξσμ μα αρυξληθξύμ με έμα από ςα παοακάςχ
θέμαςα:
•
•
•
•
•
•

Γμχοιμία με ςη μξοτή και ςα υοώμαςα ςχμ μικοξ- και μακοξ-τσκώμ (εικόμεπ, ρυέδια).
Τευμξλξγίεπ ανιξπξίηρηπ ςχμ τσκώμ ρε αμθοώπιμεπ δοαρςηοιόςηςεπ (υοήρη τσκώμ χπ
βιξτίλςοχμ για καθαοιρμό σγοώμ απξβλήςχμ, κξμπξρςξπξίηρη, βιξκαύριμα κ.ά.).
Μέθξδξι ρύγκοιρηπ καθαοώμ και οσπαρμέμχμ πεοιξυώμ με ςη βξήθεια ςηπ θαλάρριαπ
βλάρςηρηπ (βιξδείκςεπ).
Καλλιέογεια τσκώμ ρςξ εογαρςήοιξ, αμάπςσνη δενιξςήςχμ και ςηπ ετεσοεςικόςηςαπ ςχμ
μαθηςώμ με ςξμ ρυεδιαρμό και ςημ εκςέλερη πειοαμάςχμ.
Θαλάρρια υλχοίδα και βιξπξικιλόςηςα ρςημ παοάκςια ζώμη (μελέςη και καςαγοατή).
Ποξρςαρία, σιξθερία και αμάδεινη ακςήπ (ξμξιώμαςα ακςήπ).

Επιρςημξμικόπ σπεύθσμξπ: Για κάθε ξμάδα εογαρίαπ θα ξοιρςεί έμαπ επιρςημξμικόπ σπεύθσμξπ, μέλξπ
ςηπ ΔΛ.Φ.Δ., για πεοαιςέοχ καθξδήγηρη ρε όλη ςη διάοκεια ςηπ εογαρίαπ. Τα μέλη ςηπ ΔΛ.ΦΔ. αμήκξσμ
ρςα Δοεσμηςικά Ιδούμαςα «Δλλημικό Κέμςοξ Θαλαρρίχμ Δοεσμώμ (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.)» και «Ιμρςιςξύςξ
Αλιεσςικήπ Έοεσμαπ (ΙΝ.ΑΛ.Δ.)», καθώπ και ρςα Αμώςαςα Δκπαιδεσςικά Ιδούμαςα «Τμήμα Βιξλξγίαπ

Παμεπιρςημίξσ Αθημώμ», «Τμήμα Βιξλξγίαπ Παμεπιρςημίξσ Θερραλξμίκηπ», «Τμήμα Δπιρςημώμ ςηπ
Θάλαρραπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Αιγαίξσ».

Εμδεικςικό ποόγοαμμα δοαρςηοιξςήςωμ ςξσ Σσμπξρίξσ: Παοξσρίαρη εογαριώμ ςχμ
ρυξλείχμ, εκλαψκεσμέμεπ παοξσριάρειπ από μέξσπ επιρςήμξμεπ ρυεςικέπ με ςη τσκξλξγία, ςη
θαλάρρια βιξλξγία και ςιπ ποξξπςικέπ καοιέοαπ ρςξσπ παοαπάμχ ςξμείπ και βιχμαςικά
εογαρςήοια:
 Μελέςη ςξσ σλικξύ μακοξρκξπικά & μικοξρκξπικά – ςανιμόμηρη ςχμ τσκώμ
 Δομπάοιξ (τσςξλόγιξ) τσκώμ
 Κάοςεπ τσκώμ (μξσρειακέπ, εκπαιδεσςικώμ παιυμιδιώμ, εσυεςήοιεπ)
Οι καλύςεοεπ ρσμμεςξυέπ θα βοαβεσςξύμ από αμενάοςηςη επιςοξπή, θα γίμει κλήοχρη δύξ
σπξβούυιχμ τχςξγοατικώμ μηυαμώμ και θα δξθξύμ βεβαιώρειπ ρσμμεςξυήπ.
Ένξδα μεςακίμηρηπ και διαμξμήπ: Καλύπςξμςαι από ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ. Ωρςόρξ, θα γίμει ποξρπάθεια
εναρτάλιρηπ δχοεάμ γεσμάςχμ και μειχμέμχμ ςιμώμ ρε νεμξδξυεία και μεςατξοικά μέρα.
Πληοξτξοίεπ.
Πληοξτξοίεπ
ποξηγξύμεμχμ
εκδηλώρεχμ
σπάουξσμ
ρςιπ
ιρςξρελίδεπ
(http://environmental.phycology.gr, facebook: 3ξ, 4o Δκπαιδεσςικό Σσμπόριξ Φσκξλξγίαπ).

