
 

 
  

ΣΤΟΧΟΙ  
      Να ανακαλύψουμε τις διατροφικές 

συνήθειες των κατοίκων της περιοχής 

μας και κυρίως τις προτιμήσεις τους 

 όσον αφορά  τα ψάρια αφού είμαστε 

 σε περιοχή με αλιευτικά καταφύγια 

 και με αρκετούς ψαράδες.  

Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από ερωτηματολόγια 

 που δόθηκαν από μαθητές 

 σε 50 οικογένειες της περιοχής. 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 

 

         

         

        Να ενημερωθούμε για τους τρόπους προσέγγισης των αρμόδιων όσο αφορά στις έρευνες των υδατοκαλλιεργειών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα ψάρια αποτελούν μια καλή αφετηρία σωστής διατροφής για τη σύγχρονη εποχή αφού είναι απαλλαγμένα από τις ασθένειες  που πλήττουν τελευταία άλλα ζωικά προϊόντα. Τα ψάρια αποτελούν μια πολύ καλή διατροφική 

επιλογή αφού έχουν υψηλή θρεπτική αξία, είναι εύκολα στην  πέψη και πλούσια σε ανόργανα άλατα και βιταμίνες. Η υδατοκαλλιέργεια στην Κύπρο έχει αυξηθεί σημαντικά συμβάλλοντας στη μείωση του αλιευτικού 

ελλείμματος και στην προσφορά  πρόσθετων αλιευτικών προϊόντων  στον καταναλωτή. Επιπλέον συμβάλλει έμμεσα στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με τη μείωση της αλιευτικής πίεσης. Η υδατοκαλλιέργεια 

στην Κύπρο γίνεται κάτω από ελεγχόμενες διαδικασίες με το τμήμα Αλιείας  και Θαλάσσιων Ερευνών να εφαρμόζει αυστηρούς περιβαλλοντικούς ελέγχους και  το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών  να διενεργεί τον έλεγχο 

υγείας  και ευημερίας των υδρόβιων ζώων. 

 

Υδατοκαλλιέργειες ψαριών, οι αρμόδιοι και τα 
ψάρια στη διατροφή μας.........!!!! 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Θ.Υ.Μ 
Σήμερα ο Ερευνητικός Σταθμός Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας  Μενεού (Ε.Σ.Θ.Υ.Μ) λειτουργεί 

ως γέφυρα μεταξύ του κυβερνητικού ακαδημαϊκού και εμπορικού τομέα στο κλάδο  

της υδατοκαλλιέργειας με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και τη κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων. 

Ο σταθμός περιλαμβάνει βιολογικό εργαστήριο, δωμάτια παραγωγής φυτοπλαγκτού  

και ζωοπλαγκτού, τον κύριο χώρο όπου γίνονται οι εκκολάψεις αυγών , η εκτροφή των προνυμ- 

φών και του γόνου ψαριών. Το νερό που χρησιμοποιείται για την εκτροφή των ψαριών  

αντλείται μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού (500 μέτρα από την ακτή) και εκτίθεται σε υπέρυθρη  

ακτινοβολία. Για να αποφευχθεί η ρύπανση της θάλασσας από τα στερεά απόβλητα το νερό που 

εξέρχεται περνάει πρώτα από δεξαμενή καθήζησης. Τα σημαντικότερα ερευνητικά προγράμματα του  

ΕΣΘΥΜ  είναι η ανάπτυξη γονάδων στην προσφυγοπούλα (Siganus rivulatus), η  νυμφική  

εκτροφή και θρεπτικές αξίες της προσφυγοπούλας  και αξιολόγηση αναπαραγωγικών τεχνικών  

σε αυτό το είδος, ανάπτυξη καροτινών στο λυθρίνι, διαχείριση γεννητόρων χταπο- 

διού, αναπαραγωγή στο μινέρι( Seriola dumerili), επίδραση της φωτοπεριόδου στην ανάπτυξη  

και επιβίωση των νυμφών συναγρίδας. Άλλα είδη ψαριών που εκκολάπτονται στην μονάδα  

είναι το λαυράκι, η τσιπούρα, το φαγκρί. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
• Περισσότερος έλεγχος από τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές σε υδατοφράκτες και κυρίως σε αναπαραγωγική 

      εποχή. 

• Περισσότερη συμμετοχή και έλεγχος από την τοπική αυτοδιοίκηση για αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας  

     και περαιτέρω αναπτυξιακά έργα όπως κατασκηνωτικοί χώροι κα που να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη   

     τουρισμού. 

• Περισσότεροι χώροι ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας  και μείωση του ανταγωνισμού με τον τουρισμό και την 

     ναυτιλία.   

• Μείωση εισαγωγών  ειδών ψαριών που αλιεύονται ή και εκτρέφονται στην Κύπρο. 

• Δημιουργία κοινών προτύπων για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια και σημάτων ποιότητας.. 

• Προώθηση αλιευτικών προϊόντων μέσα από εκστρατείες. 

      

  Να ακούσουμε τις απόψεις της τοπικής 

 αυτοδιοίκησης όσο αφορά τον υδατοφράκτη  

του Δάσους Άχνας και τα προβλήματα που 

 αντιμετωπίζει.  

Μαθητική ομάδα: Β1 Χατζηαναστασίου Εύαγγελος, 

Χατζηαναστασίου Παναγιώτης, Ψαράς Χρίστος  

Γ3 Χατζηπαρασκευά Μαργαρίτα, Χριστοφή Κάλια, 

Ιωαννίδη Στυλιάνα  

Γ1 Χριστοδούλου Κατερίνα, Γιώργαλλου Πετρίνα  

Σχολική Χρονιά: 2015-2016 

Σχολείο : Περιφερειακό Γυμνάσιο  Ξυλοτύμπου 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: κ. Άννα Παναγή- Βιολόγος 

 

 

 

ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΧΝΑΣ 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ –ΠΗΓΕΣ 
 
• ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΌ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ( ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

•   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΔΑΣΟΥΣ ΑΧΝΑΣ ΜΕ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΝΕΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΧΝΑΣ. 

ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

•   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Γ. ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ   

•   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ 1 ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ 

Δεξαμενή καθίζησης 
Μικροσκοπική παρατήρηση 

φυτοπλαγκτού 

Δωμάτιο παραγωγής 

φυτοπλαγκτού 

Τα παιδιά/έφηβοι προτιμούν το ψάρι 

περισσότερο ή το κρέας στη διατροφή  
τους; 

Νομίζετε ότι στην περιοχή σας έχει 

ψάρια ασφαλή για κατανάλωση; 
Προτιμάτε τα κυπριακά ψάρια   

ιχθυοκαλλιέργειας ή ψάρια που προέρχονται 

από τη θαλάσσια περιοχή  της Κύπρου; 


