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Κύριος στόχος  του προγράμματος αποτελεί η συμβολή στη 
διαχείριση και προστασία των βυθών με λιβάδια Ποσειδωνίας. 
Το REPOSIDONIA περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που αφορούν 
το είδος P. oceanica και συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου. 
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος εντάσσεται η ανά-
πτυξη καινοτόμων εργαλείων ευαισθητοποίησης και η έρευνα. Σε 
αυτό το πλαίσιο παράχθηκε ο παρών φωτογραφικός οδηγός.
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Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813

Η Posidonia oceanica, το φυτό του Ποσειδώνα, είναι ένα θαλάσσιο 
φυτό, ένα φανερόγαμο, που ζει στον παράκτιο θαλάσσιο χώρο της 
Μεσογείου. Αποτελεί ενδημικό είδος και δημιουργεί εκτεταμένα 
λιβάδια/λειμώνες. Πρόκειται για ένα από τα πιο εξαπλωμένα είδη 
φανερόγαμων στη Μεσόγειο, μαζί με την Κυμοδόχη (Cymodocea 
nodosa) και του  θαλάσσιου ζωστήρα (Zostera marina).

 y To μήκος των φύλλων της φτάνει ως  1,2 μέτρα.

 y Η πυκνότητα των ριζών μπορεί να ξεπεράσει τις 1000 
ρίζες ανά τετραγωνικό μέτρο στα ρηχά νερά.

 y Απαντάται στην υποπαραλιακή ζώνη σε βάθος μέχρι  
και 40m.

 y Οι λειμώνες της Ποσειδωνίας παρατηρούνται κυρίως 
σε αμμώδεις/βοτσαλώδεις βυθούς αλλά μπορούν να 
αναπτυχθούν και σε βραχώδη υποστρώματα. 

© Pommeyrol Vincent
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Ανατομία Ποσειδωνίας
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Γιατί είναι σημαντική;

Οι λειμώνες Ποσειδωνίας θεωρούνται πολύ σημαντικός οικότοπος, 
καθώς αποτελούν καταφύγιο για νεαρά άτομα διαφόρων ειδών και 
προσφέρουν τροφή σε πολλά μικρά ψάρια και κεφαλόποδα. Είναι 
από τους πιο παραγωγικούς οικότοπους στη Μεσόγειο.  Η Ποσει-
δωνία μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μηχανικός» του οικοσυστή-
ματος, καθώς σταθεροποιεί το ίζημα με τις ρίζες των λειμώνων και 
αλλάζει το υδροδυναμικό καθεστώς της υποπαραλιακής ζώνης. Έχει 
αποτιμηθεί ότι η Ποσειδωνία παρέχει πολύτιμες οικοσυστημικές 
υπηρεσίες, που μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν την προστασία 
από τη διάβρωση, την ανακύκλωση θρεπτικών αλάτων και τη 
μακροπρόθεσμη αποθήκευση άνθρακα. Αποτελεί σημαντικό όπλο 
για την κλιματική αλλαγή.
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Απειλές και προστασία

Παρότι πρόκειται για ένα μακρόβιο φυτό, ο εξαιρετικά αργός 
ρυθμός ανάπτυξης το καθιστά ευάλωτο σε μεταβολές του 
οικοσυστήματος γεγονός που δυσχεραίνει την ανάκαμψή του. 
Στη Μεσόγειο έχει παρατηρηθεί μείωση της P. οceanica κατά 10% 
τα τελευταία 100 χρόνια (Boudouresque et al., 2009), αλλά η 
πρόσφατη ανάλυση της κάλυψης της δείχνει μείωση της τάξης 
του 34% της έκτασης που κάλυπτε τα προηγούμενα 50 χρόνια 
(Telesca et al. 2015). Κύρια απειλή για τα λιβάδια της Ποσειδωνίας 
αποτελεί η υποβάθμισή τους από ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Η υποβάθμιση των λειμώνων αποδίδεται σε μία σειρά πιέσεων 
που δέχεται το είδος συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και των 
υδατοκαλλιεργειών, της κατασκευής παράκτιων έργων και της 
ανεξέλεγκτης αγκυροβόλησης.

Λόγω της σημαντικότητάς της και των απειλών που δέχεται, η 
Ποσειδωνία προστατεύεται από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης, 
τη Σύμβαση της Βέρνης, την Οδηγία για τους Οικοτόπους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (92/43/ΕΟΚ) και από τον κανονισμό 
(1967/2006/ΕΚ) που απαγορεύει την αλιεία με δίχτυα τράτας, 
δράγες, γρι-γρι, γρίπους συρόμενους από σκάφος, πεζότρατες ή 
παρόμοια δίχτυα πάνω από βυθούς με Ποσειδωνία.
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Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
κατανομή των λιβαδιών και τις απειλές που δέχονται στη λεκάνη 
της Ανατολικής Μεσογείου. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, οι δράσεις 
διατήρησης που πραγματοποιούνται είναι περιορισμένες και 
αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο, στα δύο ελληνικά θαλάσσια 
πάρκα (Ζάκυνθος και Βόρειες Σποράδες). Άλλωστε, το γεγονός ότι 
αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας και η υψηλή οικοσυστημίκη 
σημασία των λειμώνων, ως ενδιαίτημα, αποτελούν από μόνα τους 
κίνητρα για τη διατήρηση και προστασία του είδους.

Διατήρηση

Το μεσογειακό ενδημικό είδος, Posidonia oceanica, έχει αξιο-
λογηθεί ως “Ελάχιστης Ανησυχίας” από την Κόκκινη Λίστα 
Απειλούμενων ειδών της IUCN, λόγω:

 y Της εκτεταμένης περιοχής που καταλαμβάνει και της συχνό-
τητας που εμφανίζεται,

 y των πιθανών σταθερών πληθυσμών σε μέρη που εμφανίζεται,

 y των δράσεων διατήρησης που πραγματοποιούνται,
 y και της ικανότητας ανάκτησης των κατεστραμμένων λιβαδιών.     
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Είδη που απαντώνται συχνά στα λιβάδια Ποσειδωνίας

 Diplodus vulgaris, Κακαρέλλος ή Καμπανάς  

Diplodus sargus, Σαργός

 © Poursanidis

 © Poursanidis
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Είδη που απαντώνται συχνά στα λιβάδια Ποσειδωνίας

Coris julis, Γύλος ή Ιλάρι ή Λεμοναριά ή Πουρπουριά ή Σπετσιάς

 © Poursanidis

Oblada melanura, Μελανούρι

 © Poursanidis
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Serranus cabrilla, Χάνος

Serranus scriba, Πέρκα

 © Poursanidis

 © Poursanidis

Symphodus roissali, Λάμπαινα ή Χειλού

 © Poursanidis
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Serranus hepatus, Περκάκι

 © iSea

Symphodus roissali, Λάμπαινα ή Χειλού

 © Poursanidis
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Symphodus cinereus, Χειλού

Symphodus melanocercus, Μαυροουρολαπίνα Gobius auratus , Χρυσογωβιός

 © Poursanidis

 © Poursanidis  © iSea
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Gobius auratus , Χρυσογωβιός

 © iSea

Gobius niger, Μαύρος Γωβιός

 ©  iSea
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Pagellus erythrinus, Λυθρίνι

 © iSea

Chromis chromis, Καλογριά ή Καστανάκι

 © iSea
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Sarpa Salpa, Σάρπα ή Σάλπα 

 © iSea

Scorpaena porcus, Σκορπίνα

 © iSea © iSea
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Arbacia lixula, Μαύρος αχινός

Pinna nobilis, Πίννα

 © Poursanidis

Halocynthia papillosa, Κόκκινο Ασκίδιο

 © Poursanidis
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 Echinaster sepositus, Κόκκινος αστερίας 

 © Poursanidis

Arbacia lixula, Μαύρος αχινός

 © iSea
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Sarcotragus sp., Γαïδουροσφούγγαρο

Aplysina aerophoba, Χρυσοσφούγγαρο

 © iSea

 © iSea

Axinella sp., Αξινέλλη 

 © iSea

 Holothuria sp., Ολοθούριο

 © Poursanidis
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Sarcotragus sp., Γαïδουροσφούγγαρο

Aplysina aerophoba, Χρυσοσφούγγαρο

 © iSea

 © iSea
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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:  
https://isea.com.gr/reposidonia/
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