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Σε κάποιες παραλίες της 
δυτικής Κρήτης όπως ο 
Μπάλος και το Ελαφονήσι 
συναντάται το εντυπωσιακό 
φαινόμενο της «ροζ άμμου» 
που χρησιμοποιείται για  
διαφήμιση στους τουρίστες. 
Υπάρχουν ελάχιστες παραλίες 
στον κόσμο που παρουσιάζουν 
το φαινόμενο αυτό.

1. Εισαγωγή  



Ερευνητικό ερώτημα και υποερωτήματα

α. Όμως σε τι οφείλεται το φαινόμενο αυτό; 

Πρόκειται για σπασμένα ροζ κοχυλάκια όπως ακούγεται 
περισσότερο;

Για σπασμένα κόκκινα κοράλλια;

Ή για κάποιον άλλο άγνωστο θαλάσσιο οργανισμό όπως τα 
τρηματοφόρα που αναφέρουν κάποιες ιστοσελίδες;

β.  Και που ακριβώς ζει αυτός ο οργανισμός, τι τρώει, από τι 
επηρεάζεται, μήπως κινδυνεύει;



Υλικά και μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε

1. Αρχικά δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο και ρωτήσαμε τους 
γονείς μας που πιστεύουν ότι οφείλεται το φαινόμενο της ροζ 
άμμου κι αν νομίζουν ότι θα εξαφανιστεί.

2. Οργανώσαμε το εργαστήριο μας φτιάξαμε ομάδες εργασίας και 
ερευνήσαμε δείγματα άμμου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε 
2 στεροσκόπια, 5 μικροσκόπια ένα ψηφιακό στερεοσκόπιο, 
λαβίδες, τριβλία πετρί, προτζέκτορα και άλλα αναλώσιμα



Στο εργαστήριο μας 
παρατηρούμε και 
διαχωρίζουμε τους 
διάφορους 
μικροσκοπικούς 
οργανισμούς από τους 
κόκκους της άμμου



Γίνεται συζήτηση και 
παρουσίαση 
ενημερωτικού υλικού



Φωτογραφίζουμε μέσα 
από το στερεοσκόπιο 



Υλικά και μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε

3. Οργανώσαμε επισκέψεις – συνεργασίες σε ερευνητικούς χώρους 

4. Είχαμε επιστημονική καθοδήγηση από δύο εξειδικευμένους 
επιστήμονες τον Δρ Κωνσταντίνο Ντούνα του Κέντρου Θαλάσσιων 
Ερευνών Ηρακλείου (ΕΛΚΕΘΕ) και του ειδικού στα τρηματοφόρα 
Γερμανού ερευνητή Michael Heisemann

5. Συνδέσαμε το πρόγραμμα μας με το πρόγραμμα Erasmus με θέμα 
τη βιοποικιλότητα 



ΚΠΕ Βάμου

Η επίσκεψη μας στο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στη Βάμο
όπου ενημερωθήκαμε 
για τους θαλάσσιους 
οργανισμούς της 
Μεσογείου



Επίσκεψη - συνεργασία 
με το ΜΑΙΧ

Επισκεφτήκαμε το 
Μεσογειακό Αγρονομικό 
Ινστιτούτο Χανίων όπου 
εκτός των άλλων 
χρησιμοποιήσαμε το 
επαγγελματικό 
φωτογραφικό του 
στερεοσκόπιο για να 
φωτογραφήσουμε τα 
δείγματα μας



Επίσκεψη στο 
Ελαφονήσι

Μαζί με τους επισκέπτες 
από το πρόγραμμα 
Erasmus πήγαμε στο 
Ελαφονήσι όπου τους 
ενημερώσαμε για την 
έρευνα μας



Υλικά και μέθοδοι

6. Στείλαμε δείγμα άμμου στην ερευνητική ομάδα Foraminifera.eu του 
ερευνητή Michael Hesemann για προσδιορισμό των ειδών 
τρηματοφόρων και έγινε καταχώρηση στην ιστοσελίδα τους 
(Foraminifera.eu)

7.  Δημοσιοποιήσαμε την έρευνα μας και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 
μας



Συμπεράσματα της έρευνας

1. Όλη σχεδόν η τοπική κοινωνία πιστεύει πως πρόκειται για 
σπασμένα κοχυλάκια ενώ δεν γνωρίζει τίποτα περισσότερο για το 
φαινόμενο.

2. Οι ροζ κόκκοι δεν είναι ούτε σπασμένα κοχυλάκια ούτε σπασμένα 
κοράλλια. Πρόκειται για ένα είδος τρηματοφόρου που ονομάζεται 
Miniacina miniacina.



Τρηματοφόρα

Τα Τρηματοφόρα είναι 
μικροσκοπικοί 
μονοκύτταροι θαλάσσιοι 
οργανισμοί που έχουν 
κέλυφος γεμάτο με οπές 
– τρήματα- εκ των 
οποίων πήραν και το 
όνομα τους. Υπάρχουν 
πάρα πολλά είδη.



• Μέσα από τις τρύπες του 
κελύφους τους βγάζουν τα 
ψευδοπόδια τους με τα οποία 
κινούνται και συλλαμβάνουν τη 
τροφή τους.

• Η τροφή τους αποτελείται από 
άλλους μικροοργανισμούς ή 
υπολείμματα μεγαλύτερων 
οργανισμών που αιωρούνται 
μέσα στο νερό.

By Scott Fay - UC Berkeley, <a 
href="https://creativecommons.org/licenses/by/
2.5" title="Creative Commons Attribution 
2.5">CC BY 2.5</a>, <a 
href="https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=706636">Link</a>



Ζούνε μέσα στη θάλασσα 
συνήθως προσκολλημένα 
σε βράχους ή φύκια.



ΤρηματοφόραΌταν πεθαίνουν τα άδεια 
κελύφη τους 
παρασύρονται από τα 
κύματα στην ακτή.

Η ροζ άμμος είναι τα 
άδεια κελύφη του είδους 
Miniacina miniacina ενός 
τρηματοφόρου με ροζ 
κέλυφος που ζει κάπου 
μέσα στη θάλασσα γύρω 
από τις συγκεκριμένες 
παραλίες 



Αντίθετα από άλλα είδη τρηματοφόρων το κέλυφος τους δεν έχει 
συγκεκριμένο σχήμα και αυτό μάλλον γιατί ζουν πολλά μαζί 
φτιάχνοντας ένα κοινό σπίτι – κέλυφος.

• Όμως που ακριβώς ζουν 
αυτοί οι οργανισμοί και 
γιατί συναντώνται μόνο σε 
αυτές τις ελάχιστες 
παραλίες;



Άλλα είδη τρηματοφόρων που φωτογραφήσαμε παρατηρείτε το 
σχηματοποιημένο ΄κέλυφος τους καθώς και τις μικροσκοπικές τρύπες





Προσδιορισμός ειδών και 
καταχώρηση στην 
ιστοσελίδα Foraminifera.eu

Τα είδη τρηματοφόρων
που προσδιορίστηκαν 
στο δείγμα άμμου μας 
και βρίσκονται 
καταχωρημένα στην 
ιστοσελίδα 
foraminifera.eu



Δελτίο τύπου από τη 
συνεργασία μας με το 
ΜΑΙΧ



Δημοσιοποίηση 
της έρευνας

Δημοσιοποιήσαμε την 
έρευνα και τα 
αποτελέσματα μας στο 
Κρήτη TV και στην εκπομπή 
«καλό μεσημέρι». Την 
16λέπτη παρουσίαση 
μπορείτε να 
παρακολουθήσετε εδώ:

https://www.youtube.com/
watch?v=r80WRzbAZqM



Μελλοντικά σχέδια

• Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την έρευνα μας και να ανακαλύψουμε 
που ακριβώς ζουν τα συγκεκριμένα τρηματοφόρα και από τι 
επηρεάζονται.

• Θα κυκλοφορήσουμε ένα λεύκωμα και μία αφίσα με τα είδη 
τρηματοφόρων που φωτογραφήσαμε.



Σας ευχαριστούμε!!!
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