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Διαδικασία 

Εργαστείτε σε ομάδες ή ατομικά  

Όλη η  ζωή στον ωκεανό χρειάζεται φυτοπλαγκτόν για να 

επιβιώσει. Το φυτοπλαγκτόν παίρνει την ενέργεια του 

απευθείας από τον ήλιο χρησιμοποιώντας τη 

φωτοσύνθεση, όπως και τα φυτά. Στη συνέχεια, το ζωοπλαγκτόν 

τρέφεται με φυτοπλαγκτόν και στη συνέχεια τρώγεται από 

μεγαλύτερο ζωοπλαγκτόν, ψάρια, μεγαλύτερα ψάρια κ.ο.κ. Το 

πλαγκτόν βρίσκονται στη βάση ενός πολύπλοκου υδρόβιου 

τροφικού πλέγματος. 

Τι θα χρειαστείτε 

• Φύλλα εργασίας 

• Χρωματιστά μολύβια 

• Ψαλίδι 

• Νήμα 

• Κόλλα 

 

Βήμα 1: Θα χρησιμοποιήσετε το νήμα για να δείξετε πώς 

συνδέονται οι οργανισμοί στο τροφικό πλέγμα σας. Ξεκινήστε με 

το φυτοπλαγκτόν που κόψατε και το χρωματίσατε. Θα 

κολλήσετε το φυτοπλαγκτόν στο φύλλο εργασίας σας.  

Βήμα 2: Σχεδιάστε ένα βέλος για να δείξετε την κατεύθυνση που  

"Μικρά πλάσματα με μεγάλο 
αντίκτυπο" Ο κόσμος του πλαγκτόν! 

Όταν επισκέπτεστε μια λίμνη ή την παραλία, τι είδους ζωντανά πράγματα 

βλέπετε στο νερό; Ανάλογα με το περιβάλλον, μπορεί να βρείτε ψάρια, 

βατράχους, καβούρια, έντομα, φύκια. Μην αφήσετε τα μάτια σας να σας 

ξεγελάσουν, όμως… υπάρχει ένας κρυμμένος κόσμος στο νερό που είναι 

γεμάτος από πλάσματα πολύ μικρά για να φαίνονται που ονομάζονται 

πλαγκτόν. 

Ενας Γερμανός επιστήμονας ο Βίκτορ Χένσεν  έδωσε αυτό το όνομα. 

Πλάγκτος στα ελληνικά σημαίνει παρασύρομαι ή περιπλανιέμαι. Τα 

πλαγκτόν είναι πολύ μικρά για να κολυμπήσουν στο νερό με τον ίδιο τρόπο 

που κάνουν τα ψάρια ή οι φάλαινες… απλά παρασύρονται. Αυτός είναι ο 

λόγος που έγιναν γνωστά ως πλαγκτόν. 

 
   

Ένας ιός ζει; 

Η περίπτωσή του είναι 

αμφίβολη. Πάρτε για 

παράδειγμα την περίπτωση 

του ιού του μωσαϊκού του 

καπνού ,που προκαλεί την 

ασθένεια που προσβάλλει 

τα φυτά του καπνού . Αν 

την αφυδατώσετε ,θα έχετε 

κρυστάλλους που μπορείτε 

να διατηρήσετε για πολλά 

χρόνια μέσα σε μια φιάλη, 

σαν ακατέργαστο αλάτι. Ο 

ιός δεν αναπαράγεται ,δεν 

κινείται, δεν αφομοιώνει 

καμμιά ουσία , δεν ¨ζει¨. 

Είναι ένας κρύσταλλος 

Έπειτα μια μέρα παίρνετε 

τη σκόνη σας προσθέτετε 

νερό ,αν αποθέσετε λίγο 

από το διάλυμα πάνω σε 

ένα φύλλο καπνού ,το 

φυτό εμφανίζει αμέσως τα 

σημάδια της ασθένειας, ο 

ιός έχει αρχίσει να 

αναπαράγεται με μεγάλη 

ταχύτητα.!!!!! 

Την απάντηση δίνει ο Ζοέλ 

ντε Ροσνέ Καθηγητής της 

οργανικής φυσικής 

διευθυντής του Ινστιτούτου 

Παστέρ και της σχολής 

Επιστημών και Βιομηχανίας 

 

  

 

 

 

 Το πλαγκτόν 
Χωρίς αυτούς τους 

μικροσκοπικούς ζωντανούς 

οργανισμούς ο κόσμος μας 

θα ήταν πολύ διαφορετικός 

 Το πλαγκτόν μπορεί να 

βρεθεί σχεδόν σε 

οποιοδήποτε υδάτινο 

σώμα. Περίπου το 71% του 

πλανήτη μας καλύπτεται από 

νερό.  Στην πραγματικότητα, 

μπορείτε να βρείτε χιλιάδες 

πλαγκτόν σε μία μόνο 

σταγόνα νερού. 

 

Τα πράσινο χρώμα στο χάρτη 

δείχνει  συγκέντρωση 

χλωροφύλλης, η οποία 

υποδηλώνει φωτοσύνθεση 

και  συνεπώς και πλαγκτόν 

Όπως τα φυτά που βλέπετε 

γύρω σας, το φυτοπλαγκτόν 

εκπέμπει αέριο οξυγόνο όταν 

χρησιμοποιεί το φως του 

ήλιου για να μετατρέψει το 

διοξείδιο του άνθρακα σε 

σάκχαρα. Το μισό οξυγόνο 

στην ατμόσφαιρά μας 

φτιάχτηκε από 

φυτοπλαγκτόν. Πάρτε μια 

βαθιά ανάσα και σκεφτείτε 

πώς το 50% του οξυγόνου 

που μόλις εισπνεύσατε 

δημιουργήθηκε από 

μικροσκοπικά πλάσματα!!! 

https://askabiologist.asu.edu/sites/default/files/resources/articles/plankton/seawifs_annual_900.jpg
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ρέει  η ενέργεια. Τα βέλη αντιπροσωπεύουν τη ροή 

ενέργειας από τον έναν οργανισμό στον άλλο, οπότε 

βεβαιωθείτε ότι το βέλος σας βλέπει προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Ο ήλιος δίνει ενέργεια στο φυτοπλαγκτόν, 

οπότε το βέλος βλέπει προς το φυτοπλαγκτόν, όπως 

φαίνεται στο σχήμα.  

 

 

Βήμα 3: Ποιοι οργανισμοί καταναλώνουν 

φυτοπλαγκτόν για να κερδίσουν ενέργεια για 

επιβίωση; Ζωοπλαγκτόν. Ακριβώς όπως στα βήματα 1 

και 2, θα εκπροσωπήσετε αυτήν τη σχέση συνδέοντας 

το φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν με ένα κομμάτι 

νήμα και σχεδιάστε ένα βέλος για να δείξετε τη ροή 

ενέργειας. Βεβαιωθείτε ότι το βέλος σας δείχνει προς 

τη σωστή κατεύθυνση. 

 

Βήμα 4: Συνεχίστε να προσθέτετε οργανισμούς, χρησιμοποιώντας το πίνακα "ποιος τρώει ποιον;" 

 Προσθέστε οργανισμούς μέχρι να φτάσετε σε έναν που δεν καταναλώνεται από κανέναν άλλο 

οργανισμό.  

 
 

 
 

 
 

Τι θα συνέβαινε  στο τροφικό σας  πλέγμα αν το φυτοπλαγκτόν πεθάνει εξαιτίας της ρύπανσης του 
νερού; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Πώς θα επηρεαζόταν ο πληθυσμός των μεδουσών αν αφαιρέσουμε  τις θαλάσσιες χελώνες; 
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Πόσο σημαντικό είναι το πλαγκτόν στο τροφικό πλέγμα του θαλάσσιου οικοσυστήματος ; Εξηγήστε 
την απάντησή σας χρησιμοποιώντας στοιχεία από το τροφικό πλέγμα που δημιουργήσατε. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Γιατί χρησιμοποιούμε βέλη όταν δημιουργούμε ένα τροφικό πλέγμα; Τι αντιπροσωπεύουν;  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
. 
 

 

 

 

 

 

 

  

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η άσκηση αποτελεί προσαρμογή του προτεινόμενου φύλλου εργασίας για τα οικοσυστήματα 
https://askabiologist.asu.edu/explore/plankton 
 

Ποια είναι τα διαφορετικά είδη πλαγκτόν; 

Υπάρχουν δύο κύρια είδη πλαγκτόν: το φυτοπλαγκτόν, που ονομάζονται επίσης άλγη, και το 

ζωοπλαγκτόν.  Το φυτοπλαγκτόν είναι σαν τα φυτά. Χρησιμοποιεί  ενέργεια από το φως του ήλιου για να 

μετατρέψει το διοξείδιο του άνθρακα, ένα αέριο στον αέρα και το νερό, σε σάκχαρα που στη συνέχεια 

χρειάζονται για να αναπτυχθεί. Επειδή εξαρτάται  από τον ήλιο, το φυτοπλαγκτόν μπορεί να ζήσει μόνο 

στα πάνω μέρη μιας λίμνης ή του ωκεανού. Σε μεγαλύτερα βάθη, δεν υπάρχει αρκετό φως για να 

αναπτυχθούν και να επιβιώσουν αυτά τα πλάσματα. 

Το ζωοπλαγκτόν, το άλλο είδος πλαγκτόν, είναι μικροσκοπικά και σε λίγες περιπτώσεις όχι τόσο 

μικροσκοπικά ζώα. Πρέπει να φάνε για να ζήσουν. Μερικά ζωοπλαγκτόνα τρώνε φύκια, μερικά  είναι 

κυνηγοί που αλιεύουν άλλο ζωοπλαγκτόν, και  κάποια ζωοπλαγκτόν τρώνε νεκρούς οργανισμούς 

Όπως κάθε ζωή στη γη, έτσι και το πλαγκτόν έχουν κάθε είδους σχήμα και μέγεθος. Τα μικρότερα είναι 

τα βακτήρια, τα οποία είναι πολύ μικρά για να τα δούμε χωρίς ισχυρό μικροσκόπιο. Τα περισσότερα 

βακτήρια έχουν πλάτος μόνο λίγα μικρόμετρα.   Ακολουθούν το μονοκύτταρο φυτοπλαγκτόν και το 

ζωοπλαγκτόν. "Μονοκύτταρο" σημαίνει ότι το σώμα τους αποτελείται από ένα μόνο κύτταρο. Παρόλο 

που μπορεί να είναι δέκα έως 100 φορές μεγαλύτερα από ένα βακτηριακό κύτταρο, θα πρέπει να 

κοιτάξετε με το μικροσκόπιο για να δείτε αυτούς τους οργανισμούς.  

 

https://askabiologist.asu.edu/explore/plankton
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