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Ένας από τους στόχους του

προγράμματος

REPOSIDONIA αποτελεί η

ευαισθητοποίηση

τουριστικών φορέων, ώστε

να αποδοθεί στην

Ποσειδωνία η αναγνώριση

που της αρμόζει ως ένας

οικότοπος προτεραιότητας

και ως σημαντικός

σύμμαχος μας ενάντια στην

κλιματική αλλαγή, αλλά και

να γίνουν γνωστές οι

απειλές και η υποβάθμιση

που αντιμετωπίζει λόγω της

παράκτιας ανάπτυξης και

της ανεξέλεγκτης

αγκυροβόλησης.

Στον παρών οδηγό θα βρείτε

ιδέες, ώστε τα λιβάδια

Ποσειδωνίας στις περιοχές που

δραστηριοποιείστε να

αποτελέσουν ένα νέο

καταδυτικό προορισμό. Θα

βρείτε επίσης σημαντικές κι

ενδιαφέρουσες πληροφορίες

που μπορείτε να παρουσιάζετε

στους επισκέπτες σας πριν από

κάθε βουτιά. Τέλος, θα βρείτε

συμβουλές και καλές

πρακτικές για να προσεγγίζετε

λιβάδια Ποσειδωνίας, καθώς

και τα υλικά του προγράμματος

που μπορείτε να αξιοποιήσετε.



Presentation title

Η Ποσειδωνία είναι ένα φανερόγαμο

θαλάσσιο φυτό, ενδημικό της

Μεσογείου. Μαζί με τους

κοραλλιογενείς υφάλους αποτελούν

τους πιο σημαντικούς οικότοπους στη

Μεσόγειο.

Γρασίδι του Ποσειδώνα
ή Ποσειδωνία 
Posidonia oceanica 

(Linnaeus) Delile, 1813

• της βιοποικιλότητας που

φιλοξενεί,

• του μπλε άνθρακα που

αποθηκεύει,

• του καταφυγίου και της

τροφής σε εκατοντάδες

διαφορετικούς

οργανισμούς που

προσφέρει

• και της προστασίας των

ακτών από τη διάβρωση

που εξασφαλίζει.

Η Ποσειδωνία είναι 

σημαντική λόγω:

Παρά την οικολογική

της αξία και το φυσικό

τοπίο που προσφέρει,

δεν αποτελεί έναν

δημοφιλή καταδυτικό

προορισμό…



Μπορείτε να παρατηρήσετε 

και να δείξετε μία σειρά από 

Μεσογειακά είδη ψαριών 

που συχνά έχουν τη 

διάθεση να πλησιάσουν 

αρκετά, ώστε οι δύτες να τα 

παρατηρήσουν

Για τους παρατηρητικούς, 

μπορείτε να εστιάσετε και 

να δείξετε μία σειρά από 

εδραίους και πιο μικρούς 

οργανισμούς που συχνά 

αποτελούν και ενδιαφέρον 

αντικείμενο για ενεργούς ή 

και επίδοξους 

φωτογράφους

Προσεγγίζοντας
περιοχές όπου
σχηματίζονται
λιβάδια
Ποσειδωνίας:



Τέλος, μπορείτε να 
παρουσιάσετε τα ίδια 
τα λιβάδια, τους 
βλαστούς, τα ριζώματα 
και τα φύλλα της 
Ποσειδωνίας

Αν είστε τυχεροί 
προς το τέλος 
του Χειμώνα με 
αρχές της  
Άνοιξης μπορείτε 
να δείτε και τα 
άνθη της

Και από τα μέσα 
έως το τέλος του 
καλοκαιριού, τα 
καινούρια 
βλαστάρια που 
έχουν ριζώσει



Μην ξεχάσετε να ενημερώνετε για τις καλές πρακτικές που

πρέπει να ακολουθούνται όταν καταδύεστε στα λιβάδια

Ποσειδωνίας!!!

Δεν αγκυροβολούμε ποτέ πάνω

στο λιβάδι και επιδιώκουμε το

σημείο αγκυροβόλησης στην

άμμο να απέχει αρκετά μέτρα

από το λιβάδι, ώστε να μην

προκαλέσουμε βλάβη στην

Ποσειδωνία ακόμη κι αν η

άγκυρα από τα ρεύματα.

Δεν στηριζόμαστε ποτέ από τα

ριζώματα και τα φύλλα της

Ποσειδωνίας. Εάν χρειαστεί να

σταματήσουμε προτιμούμε να

έχουμε πρώτα απομακρυνθεί από

την Ποσειδωνία.

Όταν κολυμπάμε πάνω από το λιβάδι

προσέχουμε, ώστε τα πέδιλα μας να

μην ακουμπάνε τα φύλλα και τις ρίζες

της Ποσειδωνίας και στην περίπτωση

αλλαγής κατεύθυνσης προσέχουμε

ιδιαίτερα γιατί υπάρχει κίνδυνος να τα

σπάσουμε ή να τa ξεριζώσουμε.

Όταν φωτογραφίζουμε το λιβάδι ή

οργανισμούς σε αυτό φροντίζουμε

να διατηρήσουμε την πλευστότητά

μας με τέτοιο τρόπο, ώστε ο κορμός

και τα πόδια μας να είναι οριζόντια ή

ελαφρώς προς τα επάνω.



Υλικά που μπορείτε να αξιοποιήσετε

Αφίσα καλών πρακτικών

Φωτογραφικός οδηγός για

τις Ποσειδωνίες

Ενημερωτικό βίντεο για 

καταδυτικά κέντρα

Επικοινωνήστε μαζί μας για τα εκτυπωμένα υλικά

https://isea.com.gr/wp-content/uploads/2021/12/REPOSIDONIA_PHOTOBOOK_EL_PAGES.pdf
https://isea.com.gr/wp-content/uploads/2021/12/REPOSIDONIA_PHOTOBOOK_ENG_SPREADS.pdf
https://isea.com.gr/wp-content/uploads/2022/06/R_IT_WEB.pdf
https://isea.com.gr/wp-content/uploads/2022/06/R_DE_WEB.pdf
https://isea.com.gr/wp-content/uploads/2022/06/R_GR_WEB.pdf
https://isea.com.gr/wp-content/uploads/2022/06/R_ENG_WEB.pdf
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Καλές βουτιές


