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Η Ποσειδωνία είναι ένα φυτό της θάλασσας που σχηματίζει μεγάλα Η Ποσειδωνία είναι ένα φυτό της θάλασσας που σχηματίζει μεγάλα Η Ποσειδωνία είναι ένα φυτό της θάλασσας που σχηματίζει μεγάλα Η Ποσειδωνία είναι ένα φυτό της θάλασσας που σχηματίζει μεγάλα 

λιβάδια στους βυθούς της Μεσογείου. λιβάδια στους βυθούς της Μεσογείου. λιβάδια στους βυθούς της Μεσογείου. λιβάδια στους βυθούς της Μεσογείου. 



Εκεί βρίσκουν καταφύγιο και τροφή εκατοντάδες θαλάσσιοι Εκεί βρίσκουν καταφύγιο και τροφή εκατοντάδες θαλάσσιοι Εκεί βρίσκουν καταφύγιο και τροφή εκατοντάδες θαλάσσιοι Εκεί βρίσκουν καταφύγιο και τροφή εκατοντάδες θαλάσσιοι 

οργανισμοί.οργανισμοί.οργανισμοί.οργανισμοί.



Ένα σφουγγάρι κατοικεί σε αυτό το βράχο. Τρέφεται με μικροσκοπικά Ένα σφουγγάρι κατοικεί σε αυτό το βράχο. Τρέφεται με μικροσκοπικά Ένα σφουγγάρι κατοικεί σε αυτό το βράχο. Τρέφεται με μικροσκοπικά Ένα σφουγγάρι κατοικεί σε αυτό το βράχο. Τρέφεται με μικροσκοπικά 

σωματίδια που υπάρχουν στο νερό.σωματίδια που υπάρχουν στο νερό.σωματίδια που υπάρχουν στο νερό.σωματίδια που υπάρχουν στο νερό.



Τα ψαράκια με τη μαύρη κηλίδα στο πλευρό είναι Μαρίδες που Τα ψαράκια με τη μαύρη κηλίδα στο πλευρό είναι Μαρίδες που Τα ψαράκια με τη μαύρη κηλίδα στο πλευρό είναι Μαρίδες που Τα ψαράκια με τη μαύρη κηλίδα στο πλευρό είναι Μαρίδες που 

κολυμπούν πάνω από ένα λιβάδι Ποσειδωνίαςκολυμπούν πάνω από ένα λιβάδι Ποσειδωνίαςκολυμπούν πάνω από ένα λιβάδι Ποσειδωνίαςκολυμπούν πάνω από ένα λιβάδι Ποσειδωνίας....



Ένας δακτυλιοσκώληκας, Σπειρογράφος, κατοικεί ανάμεσα στις Ποσειδωνίες. Ένας δακτυλιοσκώληκας, Σπειρογράφος, κατοικεί ανάμεσα στις Ποσειδωνίες. Ένας δακτυλιοσκώληκας, Σπειρογράφος, κατοικεί ανάμεσα στις Ποσειδωνίες. Ένας δακτυλιοσκώληκας, Σπειρογράφος, κατοικεί ανάμεσα στις Ποσειδωνίες. 

Κινεί τα πλοκάμια του αργά και πιάνει τη μικροσκοπική τροφή του. Κινεί τα πλοκάμια του αργά και πιάνει τη μικροσκοπική τροφή του. Κινεί τα πλοκάμια του αργά και πιάνει τη μικροσκοπική τροφή του. Κινεί τα πλοκάμια του αργά και πιάνει τη μικροσκοπική τροφή του. 



Ένας βυθός πλούσιος σε βλάστηση και βράχους είναι ο αγαπημένος Ένας βυθός πλούσιος σε βλάστηση και βράχους είναι ο αγαπημένος Ένας βυθός πλούσιος σε βλάστηση και βράχους είναι ο αγαπημένος Ένας βυθός πλούσιος σε βλάστηση και βράχους είναι ο αγαπημένος 

του Χάνου.του Χάνου.του Χάνου.του Χάνου.



Δεκάδες αυγά περιμένουν να εκκολαφθούν σε ένα φύλλο Δεκάδες αυγά περιμένουν να εκκολαφθούν σε ένα φύλλο Δεκάδες αυγά περιμένουν να εκκολαφθούν σε ένα φύλλο Δεκάδες αυγά περιμένουν να εκκολαφθούν σε ένα φύλλο 

ΠοσειδωνίαςΠοσειδωνίαςΠοσειδωνίαςΠοσειδωνίας.



Υδρόζωα έχουν δημιουργήσει την αποικία τους σε ένα φύλλο Υδρόζωα έχουν δημιουργήσει την αποικία τους σε ένα φύλλο Υδρόζωα έχουν δημιουργήσει την αποικία τους σε ένα φύλλο Υδρόζωα έχουν δημιουργήσει την αποικία τους σε ένα φύλλο 

Πωσειδωνίας.Πωσειδωνίας.Πωσειδωνίας.Πωσειδωνίας.



Να και μια πανέμορφη Πίννα. Το όστρακο αυτό είναι μυτερό Να και μια πανέμορφη Πίννα. Το όστρακο αυτό είναι μυτερό Να και μια πανέμορφη Πίννα. Το όστρακο αυτό είναι μυτερό Να και μια πανέμορφη Πίννα. Το όστρακο αυτό είναι μυτερό 

από τη μια άκρη και έτσι καταφέρνει να ριζώνει στην άμμο. από τη μια άκρη και έτσι καταφέρνει να ριζώνει στην άμμο. από τη μια άκρη και έτσι καταφέρνει να ριζώνει στην άμμο. από τη μια άκρη και έτσι καταφέρνει να ριζώνει στην άμμο. 



Το κέλυφος από ένα Στρείδι.Το κέλυφος από ένα Στρείδι.Το κέλυφος από ένα Στρείδι.Το κέλυφος από ένα Στρείδι.



Μια αποικία βρυόζωων. Οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν σαν φίλτρο. Ρουφάνε Μια αποικία βρυόζωων. Οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν σαν φίλτρο. Ρουφάνε Μια αποικία βρυόζωων. Οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν σαν φίλτρο. Ρουφάνε Μια αποικία βρυόζωων. Οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν σαν φίλτρο. Ρουφάνε 

νερό και συγκρατούν αόρατους μικροοργανισμούς, με τους οποίους τρέφονται. νερό και συγκρατούν αόρατους μικροοργανισμούς, με τους οποίους τρέφονται. νερό και συγκρατούν αόρατους μικροοργανισμούς, με τους οποίους τρέφονται. νερό και συγκρατούν αόρατους μικροοργανισμούς, με τους οποίους τρέφονται. 


