
Η ζωή στο νερό… 
των ποταμών

Ποιοι είναι οι ζωντανοί 
οργανισμοί κάτοικοι των 
ποταμών



Κάποτε 
έρρεαν 
ποτάμια στον 
Άρη

Όταν ψάχνουμε 
για ζωή σε άλλους 
πλανήτες 
ψάχνουμε για 
νερό σε υγρή 
μορφή

Η ζωή συνδέεται 
με το νερό





Βακτήρια                   Μύκητες

Άλγη

Τα άλγη είναι αυτότροφοι οργανισμοί 
που περιέχουν χλωροφύλλη ή 
παρόμοιες ουσίες



Βρύα, φυτά χωρίς άνθη και 
καρπούς και στο νερό

Ανθοφορούντα φυτά σε ήρεμα νερά



Ασπόνδυλα

Πρωτόζωα (Μικροσκοπικά κύτταρα ή σε 
αποικίες)- Θηρευτές. Ετερότροφοι οργανισμοί

Μαστιγοφόρα
Βλεφαριδοφόρα



Σκουλήκια
Δίθυρα. (Μεταξύ άλλων και μύδια)

Οστρακόδερμα π.χ καραβίδες πάνω  
και καβούρια κάτω

Ακάρεα νερού
Βδέλλες



Παραδείγματα προνυμφών εντόμων 

Εφημερόπτερο
Πλεκόπτερο

Τριχόπτερο Δίπτερο





Στα τρεχούμενα νερά οι ζωντανοί οργανισμοί μπορεί να είναι 
μικροσκοπικοί

https://www.youtube.com/watch?v=SGPflE5eHrU&t=14s


Στα τρεχούμενα νερά οι ζωντανοί οργανισμοί μπορεί να είναι και 
μεγάλοι 

https://www.youtube.com/watch?v=Ani3bKprzb4


Στα νερά που έχουν μεγάλη σχετικά ταχύτητα ροής, επειδή λίγοι 
είναι οι οργανισμοί που μπορούν να ανταποκριθούν βρίσκονται 

στο βυθό του ρέματος

Έτσι βλέπουμε στη δίπλα εικόνα, τα άλγη, 
μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών  που 
φυτρώνουν σε πέτρες μέσα στα ποτάμια,  
που έχουν τα περισσότερα την 
δυνατότητα να φωτοσυνθέτουν, και 
αποτελούν μια  βάση της τροφικής 
αλυσίδας μέσα στα νερά των ποταμών.  Η 
ποσότητά τους αλλάζει με τον καιρό, το 
κλίμα, την ποσότητα του ηλιακού φωτός 
και άλλους παράγοντες



Επίσης στο βυθό βρίσκουμε και 
προνύμφες εντόμων που μπορούν να 
παρατηρηθούν στο στερεοσκόπιο



Η ζωή των μικροοργανισμών έχει πολλά κοινά γνωρίσματα με τους 
….μεγάλους οργανισμούς. … όπως η αναπαραγωγή

https://www.youtube.com/watch?v=5WdPno6-xkU


Η ζωή των μικροοργανισμών έχει πολλά κοινά γνωρίσματα με τους 
….μεγάλους οργανισμούς. … όπως η τροφή

https://www.youtube.com/watch?v=mv6Ehv06mXY


Η ζωή των μικροοργανισμών έχει πολλά κοινά γνωρίσματα με τους 
….μεγάλους οργανισμούς. …όπως η φωτοσύνθεση

https://www.youtube.com/watch?v=c7Ya5xoy2nw
https://www.youtube.com/watch?v=c7Ya5xoy2nw


Στα καθαρά νερά υπάρχουν βενθικοί (βρίσκονται στο βυθό) 
οργανισμοί που ζουν σε καθαρά νερά, άλλοι σε λιγότερο καθαρά, 

και άλλοι σε βρώμικα

Έτσι υπάρχουν οι βιοδείκτες που είναι ενδεικτικοί 
για την ποιότητα του νερού

http://kpe-velvent.koz.sch.gr/attachments/article/172/biodeiktes_nerou_total.pdf
http://kpe-velvent.koz.sch.gr/attachments/article/172/biodeiktes_nerou_total.pdf


Σημαντικό για τη ζωή στα νερά είναι και το οξυγόνο που διαλύεται. 
Εξαρτάται από την κίνηση των νερών, τη φωτοσύνθεση και την 

θερμοκρασία

Δίπλα φαίνονται οι θερμοκρασίες 
του νερού σε κλίμακα Φαρενάιτ που 
προτιμούν διάφορα ψάρια 



Το πόσιμο νερό είναι απαλλαγμένο από παθογόνους 
μικροοργανισμούς με μηχανικές και χημικές διαδικασίες 



Η χημική σύνθεση του νερού και η καταλληλότητά του για 
διάφορες χρήσεις ελέγχεται με χημικές και βιολογικές αναλύσεις 

σε εργαστήρια



Ψάρια στον Πηνειό (Στοιχεία του ΕΛΚΕΘΕ)

Μπριάνα
Barbus 
sperchiensis



Chondrostoma vardarense



Sabanejewia balcanica



Squalius vardarensis



Alburnoides thessalicus



Alburnus thessalicus



Vimba melanops



Rhodeus meridionalis



Carassius gibelio



Rutilus rutilus



Lepomis gibbosus



Gambusia holbrooki



Cobitis vardarensis



Pachychilon macedonicum



Silurus glanis



Gobio feraeensis



Barbus macedonicus



Romanogobio elimeius



Cyprinus carpio



Leucaspius delineatus



Anguilla anguilla



Knipowitschia thessala



Mugilidae



Dicentrarchus labrax



Pseudorasbora parva



Salaria fluviatilis



Perca fluviatilis



Gobio bulgaricus



Οι φήμες λένε ότι υπάρχουν ή υπήρχαν οι εξής οργανισμοί (με επιφυλάξεις)

Νεροφίδα



Οι φήμες λένε ότι υπάρχουν ή υπήρχαν οι εξής οργανισμοί (με επιφυλάξεις)

Καραβίδες



Καβούρι



Lutra lutra ενυδρίδα, 
βίδρα, ποταμόσκυλος

Άλλα είδη



Είμαστε στην αρχή ενός puzzle που θα το συμπληρώσουμε 
μαζί μέχρι να συνθέσουμε μια καλή εικόνα



Ντάνης Αντώνης ΚΕΠΕΑ 
Μουζακίου


