
Τα δέντρα  της θάλασσας 
 

Όπσο ζπκβαίλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεζηνύ καο, έηζη θαη θάησ από ηελ ζάιαζζα, ε 

κνξθνινγία ηνπ βπζνύ ελαιιάζζεηαη ζπλερώο. Άκκνο, ύθαινη, ιηβάδηα από θπηά, 

βξαρώδε ζπκπιέγκαηα θαη επηβιεηηθά κνλόπεηξα, θάζεηα θνςίκαηα, ππνζαιάζζηα 

ζπήιαηα, ζήξαγγεο θαη θακάξεο, ρακέλα μεξνλήζηα αιιά θαη κεζνπέιαγεο μέξεο, 

δηακνξθώλνπλ ηδαληθέο  ζπλζήθεο  γηα ηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο ζηα θαζαξά, 

θαηαγάιαλα λεξά. 

Ο βπζόο ηεο Κσ είλαη πινύζηνο ζε πνηθηιίεο εηδώλ από ςάξηα, καιάθηα, 

νζηξαθόδεξκα,  ερηλόδεξκα, πνιύπνδεο, αλζόδσα θαη ηόζα άιια, ελώ επηθίλδπλα 

πδξόβηα εθηόο από αρηλνύο, θαη νξηζκέλεο θνξέο ηζνύρηξεο δελ ζπρλάδνπλ ζηελ 

πεξηνρή. 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο βόιηαο θαηά κήθνο θπξίσο  ηεο βνξεηνδπηηθήο  αθηήο  ηεο Κσ 
κπνξεί θάπνηνο λα ζπλαληήζεη  λεθξά θύιια, θιαδηά, ξίδεο, θαη πεξίεξγεο κπάιεο απν 
ίλεο, θαθεηηά μεξά θύιια πνπ μεβξάδεη ην θύκα. Πνιύ ιίγνη γλσξίδνπλ ηε 
ζπνπδαηόηεηα απηήο ηεο ζαιάζζηαο βιάζηεζεο πνπ ζρεκαηίδνληαη σο απνηέιεζκα 
ηεο δξάζεο ησλ θπκάησλ πάλσ ζηελ άκκν ηεο αθηνγξακκήο. Οη ςαξάδεο ηελ 
νλνκάδνπλ «θπθηάδα»  θαη είλαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πξνεηδνπνηνύλ γηα ηελ 
παξνπζία κηαο εηδηθήο θαη κνλαδηθήο παξνπζίαο, ηεο  Πνζεηδσλίαο -Posidonia 
oceanica θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζαιάζζησλ θαλεξνγάκσλ. 

 

 

 
Πνιινί πηζηεύνπλ όηη είλαη  ζαιάζζην θύθνο αιιά πξόθεηηαη γηα θπηό ηεο ζάιαζζαο. 
Γηα πνιινύο είλαη ελνριεηηθά, βξόκηθα θύθηα πνπ πξέπεη λα αθαηξεζνύλ κε ηελ 
έλαξμε θάζε θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ θαη λα θαζαξηζηνύλ  νη  αθηέο από ηελ 
ελνριεηηθή ηεο παξνπζία. Η ύπαξμε απηώλ ησλ ζαιάζζησλ ιηβαδηώλ είλαη δείθηεο 
ηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο κηαο πεξηνρήο θαη όρη ελνριεηηθά ζθνππίδηα 
όπσο λνκίδνπλ αξθεηνί. 

Η ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα ιηβάδηα ηεο Πνζεηδσλίαο  ηόζν ζην ηνπηθό όζν θαη ζην 
παγθόζκην ζαιάζζην νηθνζύζηεκα είλαη αληίζηνηρνο κε απηόλ ησλ δαζώλ ζηε ζηεξηά:  

Πξνζηαηεύνπλ ηα ζαιάζζηα είδε, παξάγνπλ νμπγόλν, θαη πξνζθέξνπλ αζθαιείο 

ηόπνπο αλαπαξαγσγήο ζε πνιιά είδε ςαξηώλ. Μεηώλνπλ ηηο επηπηώζεηο ζηελ 

παξάθηηα πδξνδπλακηθή, ελώ νη ξίδεο ησλ  αιηεύνπλ ηεξάζηηεο πνζόηεηεο ηδεκάησλ, 

ελεξγώληαο έηζη σο παγίδεο ζηαζεξνπνηώληαο  ηα ζαιάζζηα ηδήκαηα. Απνξξνθνύλ ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ νη απμεκέλεο πνζόηεηέο ηνπ ζηελ αηκόζθαηξα επζύλνληαη 

γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή κέζα από ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Η Πνζεηδώληεο κεγαιώλνπλ θάπνηα κέηξα δίπια αθξηβώο ζηελ ακκώδε αθηή κέρξη 

ζε βάζνο πεξίπνπ 40 κέηξσλ θαη πξνέξρνληαη από αξραία  πδξόβηα θπηά ηνπ γιπθνύ 



λεξνύ πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημήο ηνπο πξνζαξκόζηεθαλ γηα λα επηβηώζνπλ 

ζην ζαιαζζηλό πεξηβάιινλ. Τα ππνζαιάζζηα ιηβάδηα, ηα «δάζε ηεο ζάιαζζαο» είλαη 

καθξηλνί ζπγγελείο ελόο πξνεγνύκελνπ νηθνζπζηήκαηνο γιπθνύ λεξνύ πνπ 

επηθξαηνύζε ρηιηάδεο ρξόληα πξηλ ζηελ πεξηνρή καο πνπ κεηαβιήζεθε ζην πέξαζκα 

ηνπ ρξόλνπ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. 

Είλαη έλα θπηό ελδεκηθό δειαδή βξίζθεηαη κόλν ζηελ πεξηνρή  καο θαη έρεη 

εμαπισζεί ζρεδόλ ζε όιε ηελ Μεζόγεην, εθηόο από ηα βόξεηα κέξε όπσο ηεο 

Αδξηαηηθήο. Η   Πνζεηδσλία δεκηνπξγεί  έλα πεξηβάιινλ εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ην 

λεζί καο, ηδίσο γηα ηνλ πινύην ηεο παλίδαο θαη ρισξίδαο θαη ζπλδέεηαη  κε ηελ 

αλαπαξαγσγή θαη κε ηα θαηαθύγηα πξνζηαζίαο γηα πνιιά ςάξηα, καιάθηα, 

καιαθόζηξαθα θαη ερηλόδεξκα.  

Έλα ππθλό θαη εθηεηακέλν ιηβάδη Πνζηδσλείαο ζηαζεξνπνηεί ηα ηδήκαηα ησλ 

παξάθηησλ βπζώλ, παγηδεύεη ιεπηόθνθθν ίδεκα πνπ αησξείηαη ζηε ζηήιε ηνπ λεξνύ 

θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ελαπνηίζεηαη, δεκηνπξγώληαο έλα ύςσκα- θξάγκα, 

πνπ πξνζηαηεύεη ηηο αθηέο από ηε δηάβξσζε. Τνλ ίδην ξόιν παίδνπλ θαη ηα λεθξά 

θύιια θαη ξηδώκαηα πνπ μεβξάδνληαη ζηηο ακκώδεηο αθηέο, αλακηγλύνληαη κε ηελ 

άκκν θαη ηελ ζηαζεξνπνηνύλ. Εθηόο από ηελ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία 

Ψαπάδερ με μησανόηπαηερ, πεζόηπαηερ, και γπι γπι διαζσίζοςν καθημεπινά ηα 

νεπά ηος Αιγαίος ελπίζονηαρ ζε μια καλή ταπιά πος θα ηοςρ εξαζθαλίζει ηα 

ππορ ηο ζην. Πόζοι, όμυρ, από αςηούρ γνυπίζοςν ηι είναι οι ποζειδυνίερ και πυρ 

καηαζηπέθονηαι από ηην ςπεπαλίεςζη; 

Πνιύ πξόζθαηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη θάζε ηεηξαγσληθό κέηξν ηεο Πνζεηδσλίαο 

παξάγεη, σο απνηέιεζκα ηεο θσηνζύλζεζεο, κέρξη 1.200 θπβηθά εθαηνζηά ηνπ 

νμπγόλνπ αλά ώξα: Έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα  ην πεξηβάιινλ. Τν 2006, κηα 

ηεξάζηηα απνηθία από ιηβάδηα  Posidonia oceanica αλαθαιύθζεθε λόηηα ηνπ λεζηνύ 

ηεο Ίκπηδα. Η ειηθία ηνπο εθηηκήζεθε όηη είλαη  ελδερνκέλσο κέρξη θαη 100.000 εηώλ 

θαη κπνξεί λα είλαη κηα  από ηηο  κεγαιύηεξεο θαη αξραηόηεξεο απνηθίεο ζηε Γε απηνύ 

ηνπ είδνπο . 

Γηα λα δεκηνπξγεζνύλ ,λα δηαηεξεζνύλ θαη λα επεθηαζνύλ  ζηελ παξάθηηα πεξηνρή 

καο  απηά ηα ιηβάδηα δσήο  ρξεηάδνληαη αλαγθαία πνζόηεηα θσηόο  , ακκώδε θπξίσο 

πεξηβάιινληα , δώλεο κε ήπηα έθζεζε ζε θύκαηα θαη πάλσ από όια ρηιηάδεο ρξόληα.. 
Έηζη αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνύλ ηελ ππθλή θαη πνιύπινθε ππνζαιάζζηα βιάζηεζε 

πνπ ζπλαληάκε ζηηο ζάιαζζεο καο. Εκθαλίδνληαη ζε πξνθπιαγκέλνπο θόιπνπο ή ζε 

εθηεζεηκέλεο πεξηνρέο όηαλ ππάξρεη εθηεηακέλν δίθηπν πθάισλ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ είδνπο. 

Όηαλ δεκηνπξγεζνύλ ηόηε απνξξνθνύλ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά από ηηο ξίδεο (όπσο ηα 
ρεξζαία θπηά) αιιά θαη από ηα θύιια. Επηδεηθλύνπλ όκσο θαη θπιεηηθή 
αλαπαξαγσγή, κε αξζεληθά θαη ζειπθά άλζε, κε παξαγσγή θαξπώλ πνπ 
παξαζύξνληαη, εγθαζίζηαληαη θαη δεκηνπξγνύλ λέν ιηβάδη. Επίζεο, θνκκάηηα ηνπ 
θπηνύ πνπ μεξηδώλνληαη θαη παξαζύξνληαη κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα ηνύθα. Οη ξπζκνί αύμεζεο ελόο ιηβαδηνύ Πνζηδσλείαο όκσο 
είλαη πάξα πνιύ αξγνί. Μηα ηνύθα πνπ μεξηδώλεηαη από έλα πιενύκελν ηεο  αθηήο  
δεκηνπξγεί έλα θελό πνπ αλαπιεξώλεηαη ζε δεθαεηίεο, ελώ έλα ιηβάδη γηα λα 
αλαπιεξσζεί ρξεηάδνληαη αηώλεο. 
 



Τα λεθξά ππνιείκκαηα Πνζηδσλείαο ζεσξνύληαη ελνριεηηθά θαη καδεύνληαη 
αθαηξώληαο έλα πνιύηηκν νξγαληθό πιηθό πνπ πξνζηαηεύεη ηηο αθηέο. Όζν θαη αλ 
κνηάδεη αλέθηθην κηα πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γη' απηό ην ζέκα 
ίζσο ζα άιιαδε ηελ νπηηθή πνπ αληηκεησπίδεη ηελ Πνζεηδώληα σο ζθνππίδη αληί γηα 
ηνλ πνιπηηκόηεξν ίζσο βηόηνπν ηεο Μεζνγείνπ Πξόζθαηα ζηε Ρόδν αλαθαιύθζεθαλ 
λεθξά ππνιείκκαηα ξηδσκάησλ Πνζεηδώληαο ζθεπαζκέλα από ηδήκαηα, πνπ 
απνδίδνληαη ζηελ ύπαξμε εθηεηακέλνπ ιηβαδηνύ ηεο επνρήο ηνπ Πιεηόθαηλνπ. Έλα 
κεγάιν κέξνο ηνπο, όκσο, ζηε πεξηνρή καο  θαηαζηξέθεηαη από ηελ εθηεηακέλε 
αζηηθνπνίεζε ησλ παξάθηησλ δσλώλ. Τν είδνο απηό δέρεηαη κεγάιε αλζξσπνγελή 
πίεζε ιόγσ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη ηεο αιηείαο. 

 

 


